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Resultados 2014
Confira os principais temas 
abordados durante as 
apresentações do Balanço 2014

Conjuntura adversa impacta 
a carteira de Renda Variável

Planos da FUNCEF têm 
liquidez e sustentabilidade 
asseguradas

FUNCEF ingressa nas 
redes sociais e amplia 
diálogo com participantes
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Informação nunca é demais. O mais comum é termos 
a sensação de que algo pode ter acontecido, ou estar 
acontecendo, sem chegar ao nosso conhecimento. E 

isso impõe às Entidades responsáveis por atender expec-
tativas de grande público a realização de esforço conti-
nuado por melhoria da comunicação, principalmente 
quando se tem por norte a transparência. 

A FUNCEF encampa, sim, esse desafio permanente de 
manter seus participantes informados sobre a gestão dos 
recursos dos planos de benefícios, com ênfase nas políti-
cas de investimentos e nos resultados obtidos. 

Buscamos constantemente ampliar e aperfeiçoar nos-
sos canais a fim de que todos os assuntos relacionados à 
Entidade sejam tratados abertamente, sem travas e sem 
rodeios.

Esta edição da Revista FUNCEF reforça a iniciativa 
adotada ao longo dos últimos anos ao trazer como capa os 
resultados da Fundação em 2014 tornados públicos após 
aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deli-
berativo. A matéria destaca os principais pontos discuti-
dos durante a realização do Ciclo de Apresentações do 
Balanço que englobou encontros presenciais em diver-
sas cidades brasileiras, transmissão de evento em tempo 
real pela intranet da CAIXA, fórum online e matérias no 
Portal da Fundação. Além disso, convidamos a assistir a 
TV FUNCEF no YouTube, na qual disponibilizamos vídeos 
com a apresentação dos resultados da Entidade. 

O Balanço do último exercício está divulgado integral-
mente em www.funcef.com.br.

Esclarecimentos sobre polêmicas suscitadas pela mí-
dia ou por questionamentos dos participantes acerca dos 
investimentos da Fundação, em especial os que envolvem 
empresas como a Sete Brasil e a Invepar, ou projetos co-
mo o da usina de Belo Monte, têm sido tempestivamente 
prestados por meio de notas e matérias dispostas no site. 

E o diálogo com os participantes acaba de ganhar no-
vos canais. Desde 23 de março deste ano, estamos tam-
bém no Facebook e no Twitter. Acompanhe-nos pelas 
redes sociais, interagindo e contribuindo com a dissemi-
nação de informações corretas sobre a Fundação e os pla-
nos de benefícios por ela administrados.

Boa leitura!

Carlos Alberto Caser
Diretor-presidente da FUNCEF

Informação nunca é demais

Buscamos 
constantemente 

ampliar e aperfeiçoar 
nossos canais a fim de 
que todos os assuntos 

relacionados à Entidade 
sejam tratados 

abertamente, sem 
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Presidente Carlos Caser e dirigentes da FUNCEF na 
apresentação do Balanço 2014 em Brasília
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Estereótipos sociais influenciam a saúde de mulheres e 
homens 

Saúde mental e gênero

LEIA mAIS SObRE O ASSUNTO 
AcESSANDO O QR cODE
Baixe o aplicativo para leitura 
gratuitamente em lojas virtuais.

Valeska Zanello, professora e doutora do Departamento de Psicologia da 
Universidade de Brasília (UnB) em palestra realizada na FUNCEF no dia 11 de março

No mundo contemporâneo, glo-
bal, em que as coisas acontecem em 
uma velocidade surpreendente, tan-
to homens quanto mulheres vivem 
pressionados pela cobrança figurada 
do estilo de vida moderno. O cotidia-
no acelerado originou as chamadas 
“doenças da modernidade”, mais co-
nhecidas como estresse, depressão, 
transtornos de ansiedade, entre ou-
tros. Porém, os diagnósticos também 
vêm correlacionados por questões de 
gênero.

RepResentações de gêneRo – 
Os valores e estereótipos de gênero 
que perpetuam de geração em gera-
ção e, por vezes, são evidenciados pe-
la mídia, como novelas, propagandas, 
filmes, entre outros, ditam o modo de 
pensar e agir de homens e mulheres. 
Apesar do empenho e dos avanços de 
entidades privadas, públicas e orga-
nizações não governamentais na bus-
ca por uma sociedade equânime nas 

relações de gênero, os desafios ain-
da são muitos e a necessidade de que-
brar paradigmas históricos se amplia.

Valeska Zanello, professora e dou-
tora do Departamento de Psicologia da 
Universidade de Brasília (UnB), expli-
ca que homens e mulheres projetam-
se na sociedade por meio de valores 
representativos. Para as mulheres, os 
valores presumidos levam em consi-
deração a necessidade matrimonial, 
estética e maternal. Já para o homem, 
as estimas configuram-se pela virili-
dade e realização laborativa. “Os es-
tereótipos de gênero presentes em 
nossa cultura impactam a saúde men-
tal de ambos os sexos. A representação 
de mulher ideal, ou seja, aquela que 
cuida da casa, do marido e dos filhos 
contempla o ideal de beleza imposto 
pela mídia e gera angústia e sofrimen-
to àquelas que não se adequam aos 
padrões. No homem não é diferente, 
se tais valores não se concretizam, os 
transtornos são latentes”, diz.

as mulheRes e as pRemissas con-
tRaditóRias – No entanto, as desi-
gualdades, o sexismo e a repressão às 
mulheres têm proporções díspares. A 
cultura parametrizada pelo machis-
mo gera uma violência invisível, psi-
cológica. Segundo Valeska Zanello, 
essa violência invisível é tão preju-
dicial quanto a violência física. “As 
relações construídas com base em 
percepções patriarcais e em papéis 
preestabelecidos pela sociedade ori-
ginam uma violência invisível. Uma 
agressão verbal, uma palavra mal 
proferida, que expõe a mulher a uma 
situação humilhante, uma imposição 
e crises de ciúme são tipos de violên-
cia, mas as pessoas não têm consciên-
cia disso”, explica.

De acordo com a professora Va-
leska Zanello, tudo é permeado com 
valores de gênero. “Os valores de gê-
nero geram violência e prejudicam a 
saúde psíquica das mulheres. Existem 
formas de se relacionar com o outro, 
formas de ser mãe, existem mulhe-
res com biótipos e características di-
ferentes. Precisamos respeitar isso e 
desconstruir o lugar ao qual as mu-
lheres foram colocadas na socieda-
de”, declara. 

Para  Valéria Bressan, coorde-
nadora do Comitê Pró-Equidade de 
Gênero e Raça da FUNCEF, “os avan-
ços que legitimam a luta em prol da 
igualdade de oportunidades demons-
tram a força das mulheres para resol-
ver dilemas sociais. Porém, há muito 
a se fazer e, por isso, se faz necessário 
expandir os espaços de reflexão e de-
bate do papel da mulher na sociedade 
atual”, conclui.   
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Histórico da FUNCEF de honrar em dia com o pagamento 
de aposentadorias e pensões segue inalterado

Planos com liquidez e 
sustentabilidade asseguradas

Em seus quase 38 anos de 
existência, a FUNCEF jamais 
deixou de honrar o compro-

misso de pagar mensalmente, na 
data prevista, as aposentadorias 
e pensões a seus participantes 
em gozo de benefício. A susten-
tabilidade conferida aos planos de 
benefícios pela política de investi-
mentos estruturada ao longo dos 
últimos anos, com ferramentas 
eficazes de gestão de risco e de 
avaliação de liquidez, permite à 
Fundação assegurar, inclusive, que 
não há possibilidade de não reali-
zar os pagamentos de benefícios, 
seja para o momento, seja para o 
médio e o longo prazos. 

As dificuldades da FUNCEF em 
alcançar, nos últimos três anos, 
rentabilidades compatíveis com 
as metas atuariais para os investi-
mentos com recursos dos planos 
resultaram em déficits técnicos, si-
tuação completamente distinta da 
caracterizada como de insolvência, 
que é a incapacidade imediata ou 
futura de honrar os compromissos.

Por serem de natureza conjun-
tural, os déficits registrados nos 
planos de benefícios da Funda-
ção deverão ser revertidos à me-
dida que for se dissipando a crise 
que afeta globalmente a economia 
desde 2008.  Há, no entanto, a de-
terminação legal para que déficits 

que atinjam 10% da reserva ma-
temática do plano ou que tenham 
ocorrido por três anos consecuti-
vos sejam equacionados, exi-
gência que alcança o REG/Replan 
em suas duas modalidades (salda-
do e não saldado) nessa segunda 
condicionante. 

A FUNCEF administra ainda os 
planos REB e Novo Plano, mas es-
tes, por ora, não estão sujeitos a 
plano de equacionamento. O REB,  
porque, embora tenha registrado 
déficit no exercício, ainda é supera-
vitário no acumulado, e o Novo Pla-
no porque registrou déficit apenas 
nos dois últimos anos, sem ter atin-
gido 10% da reserva matemática.  
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Por força da legislação, o REG/Re-
plan será submetido a plano de 
equacionamento de déficit a partir 
de 2016, mesmo não apresentando 
risco iminente de problemas estru-
turais, visto que seus compromis-
sos são para prazos que viabilizam 
a reversão dos desequilíbrios.  

Assim como seguidos superá-
vits puderam ser gerados no pe-
ríodo anterior à crise econômica, 
resultando em aumentos reais nos 
benefícios, os déficits dos últimos 
três anos deverão ser revertidos 
com o retorno de bons resultados 
à medida que as adversidades de 
agora forem sendo superadas. 

Isso significa dizer que, para o 
caso do REG/Replan, em suas duas 
modalidades, o equacionamento 
de déficit até poderia ser posterga-
do para que houvesse prazo maior 
para a superação do desequilíbrio 
pela gestão dos ativos, mas é impe-
rativo que a legislação seja seguida.

seguRança de liquidez – A 
confiança em que a FUNCEF man-
tém sua plena capacidade de pa-
gamento de benefícios decorre de 
uma gestão segura de risco de liqui-
dez. O modelo adotado pela Funda-
ção define regras para avaliação da 
condição de liquidez dos planos de 

*Não estão incluídos os participantes do REG/Replan Saldado.

benefícios tendo em conta a rela-
ção entre recursos disponíveis e as 
obrigações de desembolso. 

Os indicadores de liquidez são 
determinados pelo resultado en-
tre ativos alienáveis, somados aos 
recebíveis e divididos pelas obri-
gações dos planos. São projetados 
para cenário normal e de estresse, 
considerando os 24 meses subse-
quentes à data da avaliação. 

As políticas de investimentos 
são elaboradas mediante avaliação 
da necessidade de liquidez de cada 
plano de benefícios. Os ativos ne-
cessários à liquidez de cada plano 
são preservados em classe específi-
ca, denominada “Ativos Líquidos”. 

A movimentação de ativos das 
categorias mais líquidas para as 
menos líquidas é sempre antecedi-
da de estudos que avaliam o impac-
to de eventual redução de liquidez 
nos planos de benefícios. 

São feitas avaliações mensais 
dos índices de liquidez dos pla-
nos de benefícios. Os relatórios são 
produzidos no âmbito da Diretoria 
de Planejamento e Controladoria 
(DIPEC) pela Coordenação de Risco 
Corporativo.

No REG/Replan, é apontada 
maior necessidade de migração de 
ativos das categorias menos líqui-
das para as mais líquidas. 

A liquidez menor do REG/Re-
plan é explicada pelo fato de se 
tratar de um plano maduro, com 
desembolsos maiores que as recei-
tas, por pagar elevados volumes de 
benefícios e pouco a arrecadar. 

No REB e no Novo Plano, não se 
observa a necessidade de liquidez 
maior pelos próximos 24 meses.

NúmEROS DOS PLANOS 

Reg/Replan saldado – O RE-
G/Replan saldado encerrou 2014 
com 57.710 inscritos, sendo 25.903 
ativos, 26.473 aposentados e 5.334 
pensionistas. Em 2014, o plano pa-
gou R$ 1,8 bilhão em benefícios e 
recebeu R$ 85,4 milhões em con-
tribuições. Seus recursos garan-
tidores são da ordem de R$ 40,84 
bilhões. 

Reg/Replan não saldado – Os 
inscritos no REG/Replan não sal-
dado somam 6.013 participan-
tes, entre os quais 2.934 ativos, 
2.556 aposentados e 523 pensio-
nistas. Foram pagos pelo plano R$ 
167 milhões em benefícios e foram 
recebidos 71,6 milhões em contri-
buições. O plano possui R$ 4,58 bi-
lhões em recursos garantidores. 

Reb – O REB encerrou 2014 com 
8.955 participantes, sendo 8.298 
ativos, 350 aposentados e 307 as-
sistidos. Registrou no exercício 
R$ 26,6 milhões em pagamento de 
benefícios e R$ 97,6 milhões em 
contribuições. Seus recursos ga-
rantidores são de R$ 1,3 bilhão. 

novo plano – O total de parti-
cipantes do Novo Plano chegou a 
64.285 em dezembro de 2014, sen-
do 63.246 ativos, 174 aposentados 
e 865 pensionistas. O fluxo previ-
dencial do plano registrou R$ 63,8 
milhões em pagamento de bene-
fícios e R$ 1,4 bilhão em contri-
buições. Os recursos garantidores 
chegaram a R$ 7,36 bilhões ao fi-
nal do exercício de 2014.   
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1,9%, com os recursos atingindo R$ 
4,58 bilhões. 

A redução dos recursos garan-
tidores do REG/Replan saldado e 
o baixo crescimento do não sal-
dado decorrem do estágio de evo-
lução do plano de benefícios que, 
em ambas as modalidades, têm de-
sembolsos superiores às receitas, 
característica peculiar a planos 
maduros, que pagam volumes ele-
vados de benefícios e arrecadam 
pouco em contribuições.

O REG/Replan saldado alcan-
çou rentabilidade de 4,16% e o RE-
G/Replan não saldado de 3,79%. A 
meta atuarial para o período foi de 
12,07%.

89.149 ativos, 2.690 aposentados e 
1.192 pensionistas, e também o se-
gundo maior em patrimônio.

O défi cit acumulado nos últimos 
três anos foi de R$ 30.252 mil.

 
Reb – No REB, o crescimento foi de 
8,6% e o montante atingiu R$ 1,33 bi-
lhão. A rentabilidade registrada foi 
de 5,23%, ante a meta de 12,07%. No 
acumulado dos últimos três anos, 
a rentabilidade foi de 24,04% ante a 
meta de 39,84%.
 
Reg/Replan saldado e não 
saldado  – O REG/Replan sal-
dado apresentou redução de 0,5% 
e os recursos fi caram em R$ 40,84 
bilhões, enquanto no REG/Replan 
não saldado houve crescimento de 

novo plano – Os recursos do No-
vo Plano cresceram 30,7%, chegan-
do a R$ 7,36 bilhões. Foi o plano que 
obteve melhor desempenho, com 
resultado de 6,21%. Apesar de não 
atingir a meta atuarial, a cota do 
Novo Plano tem sido superior à ren-
tabilidade dos Fundos de Investi-
mentos disponíveis no mercado, no 
médio e longo prazo. 

De janeiro de 2007 a novembro 
de 2014, a cota do Novo Plano rendeu 
129,9%, enquanto o Ibovespa rendeu 
23% e a Selic 118,6%. 

O Novo Plano foi implementado 
em agosto de 2006 e atualmente é o 
maior plano de Contribuição Variá-
vel do País em número de participan-
tes, com 93 mil participantes, sendo 

Confira os principais temas abordados e debatidos 
durante o Ciclo de Apresentação do Balanço 2014 

Resultados da FUNcEF em 2014

Com o objetivo de construir um diálogo franco e aberto com os participantes, a  FUN-
CEF vem fazendo uma ampla divulgação dos resultados 2014. Os principais temas do exercí-
cio, como rentabilidade dos planos, política de investimentos e défi cit e equacionamento 

estão sendo esclarecidos nos canais de comunicação da Fundação, nas mídias sociais Facebook, Twitter e 
YouTube, em fórum online e em apresentações do Balanço em diversas cidades pelo País, inclusive com trans-
missão em tempo real de um desses eventos pela intranet da CAIXA. 

Nesse contexto, reveja os principais pontos tratados durante esse ciclo de apresentações do Balanço 2014.

Fonte: GECOP/DIPEC

 
 

No 75

re
vi

st
a 

FU
N

CE
F

8

Ca
Pa

Rentabilidade dos Planos de benefícios

Rentabilidade por plano de benefícios X Meta atuarial

3,79%
5,23% 6,21%

12,07%

REB Novo Plano Meta AtuarialREG/Replan 
não saldado

4,16%

REG/Replan 
saldado
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relação ao ano anterior, com des-
taque para o Renaissance São Pau-
lo Hotel. 

Ao longo de quatro anos, a va-
lorização média anual da carteira 
foi  de 14,04%. O valor econômi-
co dos ativos da carteira imobiliá-
ria é obtido por meio de laudo de 

avaliação independente produ-
zido por empresa contratada no 
mercado.

Renda fiXa – Na de renda fi xa, a 
maior em volume de recursos in-
vestidos com 47,08%, o desempe-
nho foi de 12,6%, superior à meta 
atuarial. A rentabilidade acumula-
da (2012-2014) foi de 41,6%, tam-
bém superior à meta atuarial do 
período. 

Os bons retornos refl etem as 
diretrizes da política de investi-
mentos, que, para enfrentar os 
problemas conjunturais para re-
versão da situação de défi cit nos 
planos de benefícios, tem estabe-
lecido redução gradativa de ativos 
atrelados ao crescimento econô-
mico e à consequente elevação da 
exposição em ativos de renda fi xa, 
com a fi nalidade de favorecer a re-
lação risco e retorno. 

No 75
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A rentabilidade média das cartei-
ras, no exercício, foi de 4,4%, ín-
dice inferior à meta atuarial do 
período. No acumulado de três anos 
(2012-2014), a rentabilidade da 
FUNCEF foi de 22,17%, ante expres-
sivas quedas da Bolsa de Valores 
(-11,89), conforme gráfi co.

Renda vaRiÁvel – Nos últimos 
três anos, a carteira de renda va-
riável apresentou rentabilidade 
acumulada negativa de -15,14%, 
face à meta atuarial de 39,8% pa-
ra o período.

Os investimentos em renda va-
riável foram os grandes responsá-
veis pela contração dos resultados 
nos últimos anos. Em 2014, a car-
teira foi impactada negativamen-
te pelo resultado do FIA Carteira 
Ativa II (Vale), que encolheu 27%, 
e pelo investimento em mercado 
à vista (ações), que apresentou re-
torno negativo de 5,25%.

A participação da FUNCE-
F no FIA Carteira Ativa II, lastrea-
do por papéis da Vale, baixou para 
R$ 5,6 bilhões na avaliação do fi -
nal do último exercício. Nos úl-
timos três anos (2012-2014), as 
reavaliações desse investimen-
to sofreram redução de quase 40% 
(R$ 3,7 bilhões), cujo impacto, 

Rentabilidade e desempenho das carteiras

principalmente, decorre do pre-
ço do minério de ferro, que des-
pencou 63,2% desde meados de 
2011. Entre 2012 e 2014, o Ibovespa 
foi de -11,89% e a rentabilidade do 
mercado à vista foi de -5,25%. Por 
sua vez, a meta atuarial da Funda-
ção acumulada no triênio foi de 

39,84%. (Entenda mais sobre a car-
teira de renda variável na maté-
ria Seu Patrimônio, páginas 12, 13 
e 14.)

imóveis – Entre 2012 e 2014, a 
carteira imobiliária da FUNCE-
F alcançou rendimento de 73,6%. 
No exercício, o rendimento foi 
de 16,8%. Em 2014, a carteira in-
dicou crescimento patrimonial de 
8,03%, em relação ao ano de 2013, 
e fechou o exercício com um saldo 
contábil de R$ 5,22 bilhões.

O destaque dos investimentos 
imobiliários foi para o segmento de 
shopping centers, que representa 
37,23% da carteira, e teve valoriza-
ção de 10,10%. O Center Barra, em 
Salvador (BA), e o River Shopping, 
em Petrolina (PE), obtiveram ga-
nhos patrimoniais de 31,87% e 
47,65%, respectivamente. 

O segmento de hotéis tam-
bém registrou resultados positi-
vos, com valorização de 9,35%, em 

Rentabilidade Acumulada 2012-2014

41,60%

- 15,14%

44,87%

73,56%

54,02%

22,17%

39,84%

- 11,89%

30,21%

Renda Fixa Renda Variável Invest. Estrut. Invest. Imob. Empréstimos Total Meta Atuarial Ibovespa SELIC

Fonte: GECOP/DIPEC
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Considerando que na apura-
ção do equilíbrio atuarial dos planos 
é necessária a dedução dos recur-
sos provisionados para fazer frente 
a ações judiciais, é importante evi-
denciar sua relevância nos resulta-
dos da Fundação. O número de ações 
judiciais contra a FUNCEF segue em 
queda, mas seu impacto financeiro 

No 75

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

136.963

ATIVOS TOTAIS

R$ 54,2 bi

META ATUARIAL

12,07%

RENTABILIDADE

4,4%

PAGAMENTOS

$

R$ 2,024 bi

CONTRIBUIÇÕES

R$ 1,621 bi

investimentos estRutuRados –  
Os investimentos estruturados 
renderam 44,9% nos últimos três 
anos e 7,6% em 2014. Também nes-
se caso o valor econômico dos ati-
vos da carteira é obtido por meio de 
laudo de avaliação independente 

produzido por empresa contratada 
no mercado.

opeRações com paRticipantes –  
Na carteira operações com par-
ticipantes, a rentabilidade foi de 
16,3%. No triênio foi de 54%. A 

carteira é passiva e sua evolução 
segue diretamente relacionada à 
demanda dos participantes.

NúmEROS GERAIS DO bALANÇO 2014

ImPAcTO DO 
cONTENcIOSO 
JUDIcIAL NO DÉFIcIT

continua em alta e aumentou o refle-
xo no resultado do último exercício.

Enquanto o estoque do conten-
cioso baixou de 15.281 ações em 2013 
para 13.810 em 2014, o provisiona-
mento cresceu 30,57% no período, 
passando de R$ 1,1 bilhão em 2013 
para R$ 1,4 bilhão.

Em quatro anos, o crescimen-
to do valor provisionado para custos 
com ações judiciais foi de 145,9%, ou 
seja, passou de R$ 588,5 milhões em 
2010 para R$ 1,4 bilhão em 2014.
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No 75

Com o fechamento do Balanço 
de 2014, foi constatada a necessi-
dade de apresentação de plano de 
equacionamento de déficit para o 
REG/Replan, em ambas as modali-
dades, em razão de resultado defi-
citário por três anos seguidos.

Para o Novo Plano e o REB, não 
será necessária a elaboração de 
plano de equacionamento. Embo-
ra ambos tenham apresentado re-
sultados inferiores à meta atuarial 
nos últimos dois anos, o déficit do 

Fonte: GECOP/DIPEC

plano de equacionamento 
do déficit no Reg/Replan - A 
forma, os prazos e a metodologia 
para o equacionamento do 
déficit no REG/Replan, em 
ambas as modalidades, estão 
sendo estudados por Grupo 
de Trabalho (GT) criado 
especificamente para esse fim. 
O plano a ser proposto pelo 
GT deverá estar em absoluta 
consonância com o regulamento 
do plano e com a legislação em 
vigor.

Após aprovação pelas instân-
cias de administração da FUNCE-
F (Diretoria Executiva e Conselho 
Deliberativo), bem como pela CAI-
XA e pelo órgão de controle da 
patrocinadora (Ministério do Pla-
nejamento/DEST), o plano será 
divulgado aos participantes, aos 
aposentados e à Superintendência 

Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc). Esses proce-
dimentos serão executados no 
decorrer de 2015 e as medidas 
de equacionamento serão imple-
mentadas no primeiro semestre 
de 2016. O prazo máximo para a 
cobertura do déficit é de aproxi-
madamente 12 anos, nos termos 
das regras em vigor.

De acordo com o regulamento 
do REG/Replan e com a legislação 

aplicável, o equacionamento do 
déficit é de responsabilidade da 
patrocinadora, dos participantes 
e dos assistidos (aposentados e 
pensionistas), com paridade nas 
contribuições extraordinárias. 
(Leia mais sobre déficit e equa-
cionamento do REG/Replan nas 
páginas 6 e 7.)

primeiro não ultrapassou o pa-
tamar de 10% da reserva mate-
mática e o segundo mantém-se 
superavitário no acumulado.

Pelas regras aplicáveis às En-
tidades Fechadas de Previdência 
Complementar, os planos de be-
nefícios devem passar por pro-
cesso de equacionamento quando 
apresentarem déficit em pata-
mar superior a 10% da reser-
va matemática ou ficarem três 
anos consecutivos com resultados 

REB NOVO PLANO

Acumulado até 31/12/2012 -59.470 -1.369.297 50.653 6.735
Resultado exercício 2013 -59.387 -1.653.245 -10.492 -21.750
Resultado exercício 2014 -367.138 -3.027.039 -29.158 -15.237

Resultado Acumulado de 2014 -485.996 -6.049.580 11.004 -30.252

Ajustes Resolução CNPC 16 84.603 906.982 0 0

Dé�cit para �ns de equacionamento -401.393 -5.142.599 11.004 -30.252

RESULTADOS
REG/REPLAN 

NÃO SALDADO
REG/REPLAN 

SALDADO

deficitários. 
Apesar do quadro desfavorável, 

em consequência das adversidades 
da aguda crise econômica mundial, 
a FUNCEF ainda segue sólida e com 
plena capacidade de honrar o paga-
mento dos benefícios aos seus par-
ticipantes, pois conta com políticas 
de investimentos que preveem alo-
cação de recursos, os quais garan-
tem o nível necessário de liquidez 
para execução dos compromissos 
assumidos pelos planos.

Déficit e equacionamento

Istockphoto



 
 

No 75

re
vi

st
a 

FU
N

CE
F

SE
U

 P
at

ri
M

ôN
io

 

12

Desempenho desfavorável 
da Renda Variável atinge 
rentabilidade dos planos

Conjuntura adversa impacta a carteira de Renda Variável. 
Entenda os motivos

A crise econômica global, ins-
taurada em 2008, vem afe-
tando expressivamente os 

investimentos da FUNCEF. As adversi-
dades conjunturais e a volatilidade do 
mercado impactaram, sobretudo, o 
segmento de renda variável em mui-
tos fundos de pensão, principalmen-
te aqueles que têm uma estratégia de 
alocação mais diversifi cada e maior 
alocação no segmento em questão. 

O comportamento do principal 
índice da Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Ibovespa) desde 2008 apresentou 
desempenho desfavorável. Nos últi-
mos sete anos, a variação negativa foi 
de 21,73%, enquanto, no mesmo pe-
ríodo, a meta atuarial dos planos de 

SEU PatriMôNio

Renda Variável e 
bovespa 
Nos últimos três anos (2012-
2014), a Bovespa acumulou uma 
variação negativa de 11,89%. No 
mesmo período, a rentabilidade 
das ações atreladas ao mercado 
à vista (Bovespa) foi de -5,25%. 
Por sua vez, Participações 
em Companhias, outro 
subsegmento de Renda Variável, 
a rentabilidade foi de 36,23%. 
O resultado demonstra que a 
Fundação ficou acima da média 
de um importante indicador de 
mercado.

> >  DADOSbenefícios da FUNCEF foi de 116,90%. 
Em 2014, a rentabilidade da car-

teira de renda variável apresentou 
um resultado de -11,83%, inferior 
à meta atuarial de 12,07% (INPC + 
5,5%). A carteira corresponde a 
28,14% (R$ 15,3 bi) dos ativos totais 
de investimentos da Fundação, sen-
do que o limite máximo para alo-
cações nesse segmento, segundo a 
legislação em vigor (Resolução CMN 
nº 3.792/2009), é de 70% dos Recursos 
Garantidores de Plano de Benefícios 
(RGPB).

Para um melhor gerenciamen-
to e diversifi cação das aplicações em 
renda variável, a carteira é segmen-
tada em ações de mercado à vista 

Fonte: GECOP/DIPEC
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(negociadas na bolsa), com 33% da fa-
tia da carteira, Participações em Com-
panhias e FIA Carteira Ativa II (Vale), 
com 30% e 37%, respectivamente. 

No fechamento do exercício de 
2014, as ações do mercado à vista, ou 
seja, papéis que valorizam e desvalo-
rizam de acordo com as cotações diá-
rias no pregão da Bovespa, obtiveram 
rentabilidade de -5,82%. As partici-
pações acionárias em Companhias, 
que se subdividem em ações sem co-
tação ativa, valorizadas ou desvalori-
zadas por meio de laudos técnicos e 
participações diretas relevantes com 
e sem cotação ativa na bolsa, tiveram 
rentabilidade de 3,14%. Em três anos 
(2012-2014), a rentabilidade das ações 
do mercado à vista foi de -5,25% e 

participações em companhias ob-
teve a rentabilidade de 36,23%. 

paRticipações em companhias – 
No segmento em questão, destacam-
se os investimentos como Invepar, 
JBS e Usina Belo Monte. 

Jbs – A FUNCEF entrou no inves-
timento em 2008, na época com o 
preço da ação em torno de R$ 7,70. 
O investimento da FUNCEF na JBS é 
de R$ 695 milhões e em 2014 a ação 
da companhia valorizou 28,99%. 
Presente em 100% dos mercados 
consumidores, a JBS é a maior ex-
portadora do mundo de proteína 
animal, vendendo para mais de 150 
países. 

invepaR – A FUNCEF iniciou seu in-
vestimento na Companhia em 2009, 
com uma participação de 20%. Ao 
longo dos três anos seguintes, a Fun-
dação aportou capital na Invepar, au-
mentando sua participação de forma 
gradual até chegar, em 2012, aos 25% 
atuais. Nesse período o investimen-
to de R$ 1,21 bilhão realizado na In-
vepar teve valorização de 71%. Além 
da FUNCEF, os outros acionistas da 
Invepar são PREVI, Petros e OAS In-
fraestrutura S.A., cujas participações 
são 25,56%, 25% e 24,44%, respecti-
vamente. A companhia é de capital 
fechado e está operando normalmen-
te. O interesse de venda pela OAS da 

A FUNCEF possuía em 
dez/2014 R$ 211 milhões 
aplicados nas ações da 
Petrobras via Bovespa, o 
que correspondia a 0,4% do 
patrimônio total da FUNCEF. 
Esse investimento sofreu uma 
forte desvalorização em 2014 
por conta das consequências 
econômicas oriundas da 
Operação Lava Jato. Contudo, 
já houve recuperação nos 
preços das ações em 2015.

> >  AÇÕES DA PETRObRAS

Fonte: GECOP/DIPEC

Fonte: GECOP/DIPEC
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sua participação na empresa não oca-
siona difi culdades estratégicas ou 
operacionais.

sete bRasil – A participação da 
FUNCEF na Sete Brasil acontece por 
meio do Fundo de Investimentos em 
Participações Sondas (FIP Sondas), 
do qual são também cotistas os ban-
cos BTG Pactual, Santander e Brades-
co, os fundos de pensão PREVI, Petros 
e Valia, o FI-FGTS, os investidores EI-
G, Luce Venture e Lakeshore, além da 
própria Petrobras, que detém, direta 
e indiretamente na companhia, qua-
se 10% do capital social.

A FUNCEF investiu R$ 1,386 bi-
lhão no FIP Sondas e detém participa-
ção de 17,6% no fundo, que controla a 
Sete Brasil com uma participação de 
95%. O status de construção de todas 
as sondas até novembro de 2014 era, 
em média, 24,08% face ao planejado 
de 28,15%. A sonda em estágio mais 
avançado já possui 85% da constru-
ção realizada. 

fip oas empReendimento – 
O FIP OAS Empreendimentos foi 
criado em maio de 2013, sendo que a 
FUNCEF subscreveu R$ 400 milhões 
em dez/2013, tendo integraliza-
do R$ 200 milhões em jan/2014. Sa-
lienta-se que o acordo ainda prevê 
a opção de subscrever e integrali-
zar uma participação adicional de R$ 
100 milhões, que poderá ser exerci-
do no prazo de dois anos ao mesmo 
preço da subscrição original. Atual-
mente, a participação da FUNCEF no 
FIP é de 11,76%, podendo chegar a 
21,05% após a integralização da se-
gunda tranche, no montante de R$ 
200 milhões. Em função das difi culda-
des pelas quais o Grupo OAS está pas-
sando, a FUNCEF não fez o aporte da 
segunda tranche e a empresa entrou 

em recuperação judicial. Os ativos da 
companhia continuam existindo e 
a Fundação vem acompanhando de 
perto os desdobramentos da recupe-
ração judicial.

fia caRteiRa ativa ii – Os títulos 
precificados pelo valor das ações 
negociadas  em bolsa sofreram o im-
pacto do comportamento adverso no 
mercado de capitais. Um importante 
ativo da FUNCEF foi afetado pela con-
juntura: o Fundo de Investimentos 
em Ações Carteira Ativa II, que é las-
treado por papéis da cadeia societária 
da Companhia Vale. 

O investimento da FUNCEF na 
Vale se dá de forma indireta, ou seja, 
a Fundação detém aproximadamen-
te R$ 5 bilhões (posição dez/2014) no 
Fundo de Investimentos em Ações 
Carteira Ativa II, que aplica na Litel 
Participações S.A. (“Litel”), que, por 
sua vez, é o veículo de investimento 
na Valepar S.A. (“Valepar”), acionis-
ta da Vale. 

O processo de investimento na 
Vale ocorreu em 1997, no momen-
to de privatização da Companhia. 
Por consequência de um acordo de 
acionistas, a obrigatoriedade da per-
manência da FUNCEF no bloco de 
controle do investimento é até 2017. 

Em consequência da crise eco-
nômica, o preço do minério de ferro, 
importante indicativo para avalia-
ção do investimento, caiu 63% de 
fev/2011 a dez/2014, gerando per-
das para os planos de benefícios. 
De US$ 187/tonelada (fev/2011), a 
commodity chegou ao preço de US$ 
69/tonelada (dez/2014). 

Essa queda do preço do minério 
de ferro impactou as reavaliações do 
investimento, que tiveram redução 
de aproximadamente 40%, de 2012 a 
2014. Esse impacto representa R$ 3,7 
bilhões. A participação da FUNCEF no 
FIA Carteira Ativa II, lastreado por pa-
péis da Vale, baixou de R$ 9,06 bilhões 
em 2012 para R$ 5,6 bilhões na avalia-
ção do último exercício. 

Os efeitos avessos no investi-
mento impactaram diretamente o 

resultado dos planos de benefícios 
da FUNCEF, em especial do REG/Re-
plan, que detém a maior parte das 
alocações. 

política de investimentos 
2015-2019 – Sempre atenta às mu-
danças do cenário econômico, a 
Fundação enfrenta com cautela as 
adversidades de curto prazo e man-
tém o foco nas oportunidades de lon-
go prazo. Nesse sentido, a Política de 
Investimento 2015-2019 sugere que a 
FUNCEF reduza gradativamente a ex-
posição na carteira de renda variável 
e aumente a alocação em investimen-
tos de renda fi xa, ou seja, em títulos 
atrelados à infl ação. 

No período de 2002 a 2011, o 
ativo Carteira Ativa II registrou 
uma rentabilidade de 1.091%.

Reavaliação da Vale
A precificação do Fundo de 
Investimentos em Ações 
Carteira Ativa II é feito 
por meio de avaliação 
econômico-financeira da Litel 
Participações S.A. (“Litel”), por 
isso a contabilização desse 
ativo no Balanço da FUNCEF 
não é feita na forma de ações 
em Bolsa, mas sim como 
quotas do Fundo. O laudo 
dessa avaliação econômico-
financeira é elaborado por 
empresa independente e 
especializada, conforme 
as regras estabelecidas 
na Instrução CVM nº 
438/2006, determinando 
que o administrador do 
Fundo contrate instituição 
independente para realização 
da precificação do ativo. No 
caso, a precificação do ativo 
Carteira Ativa II caiu de R$ 
7.610 bilhões, em dez/2013, 
para R$ 5.566 bilhões, em 
dez/2014, registrando um 
grande impacto nos planos de 
benefícios.

> >  PARA LEmbRAR

> > ENTENDA mAIS
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FUNcEF implanta canal online para 
seleção de investimentos
O esforço permanente da FUNCEF por transparência inclui 
agora o uso do site da Fundação para receber propostas 
de investimentos do mercado

No início deste ano, a FUNCEF  
disponibilizou um ca-
nal online para cadastra-

mento de oportunidades de 
investimentos em participações  
societárias relevantes (PIPE1, Private 
Equity2 e Venture Capital3) e em ope-
rações de crédito corporativo. Depois 
de cadastradas (na seção Investimen-
tos, site www.funcef.com.br), as pro-
postas são avaliadas pela Diretoria de 
Investimentos a partir de critérios 
de elegibilidade e de seleção previa-
mente informados.

Para Jorge Nobre, coordenador 
de Desenvolvimento de Negócios, 
além do fator transparência, houve 
um ganho no processo de trabalho, 
pois as propostas agora seguem o 
mesmo padrão, o que facilita a aná-
lise pela equipe técnica. Essa padro-
nização também é benéfica para o 
mercado, uma vez que “o produto é 
adaptado para que seja atrativo ao 
investidor institucional, no caso, a 
FUNCEF”, destaca Nobre.

Private equity e venture CaPital –  
O processo para seleção de inves-
timentos em private equity e ven-
ture capital é anual e conta com a 
participação de gestores de inves-
timentos que estão captando re-
cursos e atendam aos requisitos 
técnicos da Fundação.

Uma vez habilitados para par-
ticipar do certame, os gestores são 
avaliados por uma banca formada 

SEU PatriMôNio

por quadro técnico da FUNCE-
F. Na oportunidade, são aborda-
dos aspectos relacionados à tese 
de investimento proposta, à expe-
riência do gestor no segmento de 
atuação, à governança dos inves-
timentos realizados, bem como a 
aderência do investimento à es-
tratégia da Fundação estabelecida 
na Política de Investimentos.

Entre os dias 30 de março e 22 de 
abril, a FUNCEF recebeu 32 gesto-
res, que apresentaram propostas de 
investimento com foco em infraes-
trutura, agronegócio, tecnologia, 
biotecnologia e fundos multis-
setoriais (a lista será divulgada 
no site). 

Essa etapa de apresentações 
faz parte da avaliação classificató-
ria, estando elegíveis para parti-
cipar da próxima etapa apenas as 
propostas que tiverem nota aci-
ma de 80%. No momento, a Coor-
denação de Desenvolvimento de 
Negócios, área responsável pela 
avaliação das propostas, está fina-
lizando o ranking que será subme-
tido à Diretoria de Investimentos.

Com a ferramenta de cadastro 
online, o processo de seleção amplia 
as possibilidades de contato com 
os melhores gestores de private 
equity do mercado, proporcionan-
do, assim, uma maior gama de op-
ções de investimento. O resultado 
desse esforço no aprimoramento 
dos processos da Fundação vem se 

refletindo na qualidade dos novos 
investimentos realizados nos últi-
mos anos. 

opeRações estRutuRadas – 
Para ingresso no processo de sele-
ção da FUNCEF, as propostas para 
operações estruturadas em risco 
de crédito corporativo e de securi-
tização devem atender à legisla-
ção, cumprir os princípios do 
PRI (Principles for Responsible  
Investment) e ser de, no mínimo, 
R$ 30 milhões em Carteira Pró-
pria ou de até R$ 30 milhões para 
a Gestão Terceirizada Exclusiva. 

As estruturas usualmente uti-
lizadas são as debêntures, FIDCs e 
CRIs, via carteira própria ou fun-
dos exclusivos.

Após a inscrição da propos-
ta, a FUNCEF entra em contato 
com o proponente em até duas 
semanas. Em caso de validação, 
é agendada uma apresentação 
presencial do projeto à equipe 
de investimentos ou, conforme 
o caso, é dado encaminhamen-
to para os gestores exclusivos.  

1. Aquisição de participação societária rele-
vante em empresas de capital aberto lista-
das em bolsa.

2. Investimento em empresas de grande porte 
e de capital fechado com grande potencial 
de crescimento.

3. Investimento em empresas de médio porte 
e de capital fechado com grande potencial 
de crescimento.
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Estamos todos conectados

Desde a entrada em 23/3 no Facebook e no Twitter, a Fundação tem interagido com seus 

mais de três mil usuários. O objetivo é ampliar ainda mais o diálogo com os participantes, 

primando pela transparência e pelo contato direto 

A experiência de estar nas mídias sociais tem sido para a FUNCEF, ao mesmo tempo, gratificante e de-
safiadora. Gratificante porque em pouco mais de um mês de atividade – ingressamos no Facebook 
e no Twitter em 23/3/2015 – temos mais de três mil usuários que, espontaneamente, optaram por 

nos seguir e ficar por dentro do que acontece na Fundação. São participantes que têm conosco uma ligação 
direta e com os quais podemos interagir, responder perguntas, esclarecer dúvidas, receber críticas e, por 
que não, ganhar elogios.                                                                                                                                   

Desafiadora porque estar nessas mídias requer da Fundação um novo olhar sobre comunicação e rela-
cionamento com os participantes. O ambiente digital é um mar de possibilidades para trocar ideias, for-
mar opiniões, aprender mais sobre a sua entidade de previdência complementar e a respeito do próprio 
segmento de fundos de pensão.

A cada post feito no Facebook e a cada 140 caracteres publicados no Twitter, buscamos estimular o interes-
se pelos assuntos que permeiam o universo da previdência complementar e provocar o diálogo franco e trans-
parente, que permita aos usuários formar opiniões consistentes e construtivas. Nesse aspecto, temos tratado de 
matérias que englobam educação financeira (planejamento, orçamento doméstico, finanças pessoais etc.) e pre-
videnciária (regras e características dos planos, legislação, benefícios, investimentos, governança etc.), além de 
qualidade de vida e demais aspectos de interesse dos seguidores das páginas.

maRcante e ReveladoRa – Ainda estamos no começo, aparando arestas, aperfeiçoando forma e con-
teúdo, procurando uma maneira de interagir com mais rapidez, como exige a dinâmica das mídias sociais, 
em linguagem clara e objetiva. Felizmente, temos contado com participantes atuantes nos canais digitais, 
que nos ajudam a encontrar os melhores modelos, pois sugerem temas para discutir e fazem comentá-
rios que desencadeiam outras questões relevantes. “Tem sido realmente uma experiência marcante e re-
veladora. A presença oficial nessas plataformas nos oferece uma percepção importante sobre como somos 
vistos e como podemos trabalhar para construir um diálogo sério e comprometido com o crescimento da 
nossa Fundação”, ressalta a coordenadora de Comunicação Social da FUNCEF, Valéria Bressan de Souza.

Como disse o presidente da FUNCEF, Carlos Caser, o maior incentivador da entra-
da da Fundação em redes sociais, na ocasião do lançamento dos perfis oficiais em meio di-
gital “Esse é um grande passo para a nossa Fundação. Mais um canal disponível para 
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Linguagem dos 
Pássaros 

Foi nas asas da poesia, que a aposentada Tere Ta-
vares, de Cascavel/PR, alçou mais um voo. Em 
páginas antes brancas, determinou cores, sons, 

musicalidade e múltiplos sentimentos, por meio da 
“Linguagem dos Pássaros”. 

“Linguagem dos Pássaros” é o quarto livro de Tere que, 
além de escritora, também é artista plástica. As poesias
historiadas na obra carregam a mistura audaz entre rio e 
mar, espaço e voo e renomeiam experiências do mundo, 
por intermédio da verticalidade do voo intenso e delicado 
de uma ave.   

Tere Tavares escreveu seu primeiro livro em 2004, e 
a ideia de escrever um livro decifrando o canto dos pás-
saros surgiu do aprimoramento do seu estilo literário. 
“Sempre gostei de ler, de me envolver com os livros des-
de pequena, lia de jornais a gibis, de romances a bulas de 
remédios. Em 2004, escrevi meu primeiro livro de poesia, 
Flor Essência, também ilustrado por mim. Fui me apri-
morando e caminhei para uma escrita mais ousada, o que 
me possibilitou fi rmar um estilo próprio. Com base na 
evolução da escrita, veio a ideia desse livro de poemas, ‘A 
Linguagem dos Pássaros’”, diz. 

Flutuando nas asas da linguagem, os poemas também 
trazem refl exões acerca do cotidiano e, por vezes, convi-
dam o leitor a submergir o universo da escritora. 

A autora e aposentada da Fundação edita o blog
http://m-eusoutros.blogspot.com/ e tem inúmeras pu-
blicações na internet. O livro Linguagem dos Pássaros 
pode ser adquirido no site da Editora Patuá, no endereço 
eletrônico www.editorapatua.com.br.  
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QUER DIVULGAR SEU TRAbALHO ARTÍSTIcO?
Envie um e-mail para revista@funcef.com.br para 
avaliação

se relacionar com os participantes e compartilhar 
informações sobre a Entidade”.

de poRtas abeRtas – As portas da FUNCEF es-
tão sempre abertas para seus participantes. Estabe-
lecer critérios de transparência e construir pilares 
de confi ança se faz assim. Nossos canais de comuni-
cação (Revista FUNCEF – em formato digital ou im-
presso –, site e Boletim Eletrônico) e relacionamento 
(Central 0800, Fale Conosco no Portal, Autoatendi-
mento e Ouvidoria) estão consolidados e, agora, as 
mídias sociais chegam para aumentar o leque de op-
ções de contato com a Fundação. 

Tere Tavares no lançamento do livro

“Esse é um grande passo para nossa Fundação” diz 
Carlos Caser, maior incentivador da entrada da FUNCEF 
em redes sociais

> >  cONEcTE-SE

Veja como é fácil conectar-se à FUNcEF. 
convide seus amigos para seguir a Fundação. 
Assim, ampliaremos ainda mais a nossa rede 
de informação, transparência e diálogo com 
os participantes. 

  Funcef oficial no Facebook – A página 
oficial da FUNCEF no Facebook foi criada para que
o participante tenha mais acesso a informações 
sobre a gestão da Entidade e de seus planos de 
benefícios, de forma clara e transparente. Siga, 
curta, comente e compartilhe!

  @funcef_oficial no Twitter – No perfil, o 
seguidor da FUNCEF acompanhará notícias sobre 
gestão, planos, benefícios e investimentos da 
Entidade. 

  Funcef no YouTube – Desde 2011, a FUNCEF 
dispõe de um canal no YouTube. A TV FUNCEF é 
destinada a informar sobre assuntos relacionados à 
Fundação e à previdência complementar.

conecte-se ao conteúdo digital preparado 
especialmente para você!
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Go Planejamento e investimento 
a longo prazo
MaUro rodriGUES UChôa
Consultor da Presidência da FUNCEF

Dizem alguns escritores que, dentre os fundamentos 
que o investidor americano Warren Buffett segue, 
tem um chamado de “paciência”. Outro funda-

mento que também creditam a ele é “Foco nos resultados 
e no valor da empresa, e não na cotação das ações”.

É sabido que, a depender da fase em que a pessoa se 
encontra, ora muito jovem, ora com idade avançada, pe-
dir paciência é quase um insulto. O jovem está sempre com 
pressa e não pode esperar. O idoso não pode esperar mui-
to, embora exista uma enorme distância entre um idoso de 
60 anos e um de 100.

O Twitter só permite digitar 140 caracteres, o aplica-
tivo WhatsApp cresce mais que o Facebook em função da 
agilidade e da facilidade de se conectar e se comunicar. En-
fim, parece que paciência está mesmo fora de moda, seja 
para o jovem, seja para o idoso.

Quando individualizamos pessoas, identificamos as 
características próprias de cada uma que, no caso relata-
do, um jovem e um idoso, possuem a mesma: pouca ou 
nenhuma paciência, e temos o total direito ou escolha de 
termos este comportamento, na individualidade.

A FUNCEF, enquanto entidade que possui mais de 137 
mil participantes, com idades entre 20 e 100 anos, e que 
trabalha para um horizonte de longuíssimo prazo, não po-
de ter a pressa do jovem nem tampouco a pressa do idoso.

O objetivo principal de um fundo de pensão é a pereni-
dade, cumprindo com a sua missão e respeitando os seus 
valores. E qual é a melhor forma de cumprir a missão de 
uma entidade que mantém um relacionamento com pes-
soas que podem facilmente ultrapassar 70 anos? A respos-
ta que cabe à FUNCEF é planejamento e investimento no 
logo prazo.

No fim do ano de 1994, o principal indicador que me-
de o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibo-
vespa, indicava 4.353 pontos. No fechamento de 2014 esse 
mesmo indicador cravou 50.007 pontos. Portanto, uma va-
riação nominal de 1.049% nesses 20 anos. Se pegarmos, 
a título de comparação, a inflação (IPCA) acumulada de 
1/1/1995 a 31/12/2014, temos 299%.

Vinte anos não é curto prazo, mas provavelmente nem 
é tão longo quando pensamos num fundo de pensão. De 
qualquer forma, tal período serve para fazermos um parale-
lo quando observamos um intervalo menor. De 2008 a 2014, 
esse mesmo indicador, o Ibovespa, oscilou negativamente 

em 21,73%, enquanto o IPCA variou positivamente em 49%.
Vinte anos pode até haver polêmica se é curto, médio 

ou longo prazo, mas sete anos não há qualquer dúvida: é 
curto prazo.

No blog do empresário Abílio Diniz há um artigo de 
sua autoria cujo título é “Pensar a Longo Prazo”. O início 
dele é com uma frase do professor e escritor norte-ameri-
cano Albert Fishlow, que parece um tanto óbvia: “É preciso 
que as soluções de curto prazo se enquadrem numa pers-
pectiva de longo prazo”.

Há um ditado popular que diz que toda obviedade tem 
que ser dita. Neste caso e partindo para campo da realida-
de pragmática, esta “obviedade” é vivida e executada na 
FUNCEF.

Quando falamos de investimentos importantes como 
os feitos na usina de Belo Monte, na Invepar, na Sete Brasil 
e na Vale, por exemplo, estamos vislumbrando longo pra-
zo e, por isso, tais empresas estão suscetíveis às dificulda-
des e crises econômicas conjunturais.

Da mesma forma, podemos citar também os investi-
mentos estruturados da Fundação, que são aqueles fundos 
que aplicam recursos em empresas com intuito de levá-las 
para outro patamar de resultado e de governança e, entre 
7 e 15 anos, aliená-las via mercado de capitais (abrir capi-
tal na bolsa) ou para outros investidores estratégicos. Com 
isso, rentabilizar os valores investidos e continuar seguin-
do a nossa vocação desde 1º de agosto de 1977: pagar bene-
fício com segurança, solvência e perenidade.

No curto prazo, o Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) 
não vai bem. Logo, boa parte das empresas enfrenta algum 
tipo de dificuldade. Mas, a longo prazo, esperamos melho-
ras, afinal, crise econômica é algo que acompanha a hu-
manidade desde sempre e temos de lidar e superar tais 
dificuldades. E como fazer isso? Planejamento para o lon-
go prazo com transparência, ética, gestão participativa, 
equidade, profissionalismo, comprometimento e susten-
tabilidade.

E não custa lembrar os dois fundamentos do Warren 
Buffett “paciência” e “Foco nos resultados e no valor da 
empresa, e não na cotação das ações”.

Em tempo: a FUNCEF possui 20 aposentadas com mais 
de 100 anos.  
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Mãe. O futuro nas melhores mãos.

NADA MELHOR 
 QUE SER UM  
PEDAÇO DE 

 QUEM É TUDO 
 PRA GENTE.

Uma homenagem da FUNCEF  
a quem investe tudo em nós.

Elas nos carregam na barriga, no colo, no coração.  
Nós carregamos o que elas nos ensinaram pelo resto 
 da vida. O Dia das Mães é especial para todos. A FUNCEF 
deseja que seja repleto de amor, gratidão e alegria.


