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Alicerce da transparência
A governança é a bússola que orienta os
fundos de pensão

Plano de equacionamento
de déficit está em fase de
elaboração

FUNCEF recebe novos
aposentados

O diálogo e o planejamento
financeiro são a chave para
um relacionamento próspero

FUTURO DA GENTE

M

omentos de adversidades, como o enfrentado atualmente
pelos fundos de pensão, trazem para o debate, oportunamente, as questões que envolvem os processos de tomada
de decisão sobre investimentos, gastos administrativos e tudo mais
que possa representar melhoria de resultado, por um lado, e redução
de custos, por outro.
Busca-se identificar o que pode ter contribuído para os desequilíbrios e o que precisa ser aperfeiçoado para alterar a trajetória de resultados insatisfatórios.
Inevitável que o modelo de governança da instituição ocupe lugar
central nos debates e suscite questionamentos.
Na FUNCEF, as mudanças e a modernização promovidas pelo modelo de gestão ao longo dos últimos dez anos, ao tornar a governança da Fundação referência no sistema de Previdência Complementar
brasileiro, elevam a exigência de qualificação e, sobretudo, de fundamentação das críticas.
Não atingimos a perfeição. Certamente porque a dimensão dos desafios na gestão do volume de recursos dos nossos planos de benefícios, com segurança e qualidade esperadas pelos participantes ativos
e assistidos, não nos oferece lugar de conforto. Há sempre onde inovar, aprimorar, ajustar...
Contudo, é preciso ressaltar que sempre estivemos na dianteira da
democratização e da modernização das instâncias e dos processos de
gestão. Temos paridade na composição de todos os colegiados de decisão – Diretoria Executiva e conselhos Deliberativo e Fiscal. Isso vai
além, inclusive, do que determina a legislação.
Os dirigentes e conselheiros eleitos pelos participantes para esses
órgãos não só contribuem para que prevaleçam as boas práticas de gestão como compartilham decisões. E gozam de espaços institucionais
para levar aos participantes suas análises sobre a realidade da Fundação, como no caso dos encontros que estão acontecendo país afora.
Há ainda os comitês de assessoramento técnico de Investimento,
de Benefícios, de Ética e de Qualidade das Informações Contábeis e de
Auditoria –, todos com composição paritária (50% de indicados pelos
conselheiros eleitos e 50% de indicados pela FUNCEF e CAIXA).
O modelo de governança construído pela FUNCEF abarca também
o aperfeiçoamento das equipes técnicas e dos mecanismos de controle de risco e de retorno nos investimentos. Confira mais detalhes na
matéria de capa desta edição.
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Grupo Técnico constituído com representantes de todas as
diretorias da FUNCEF se dedica à elaboração do plano

Grupo Técnico – À luz do regula-

mento dos planos de benefícios e da
legislação em vigor, em especial quanto à forma, prazos e metodologia, em
setembro de 2014 foi constituído um
Grupo de Trabalho, com representantes de todas as diretorias da FUNCEF,
que se dedica à elaboração do plano de equacionamento do déficit do
REG/Replan.
A elaboração do plano deverá
se dar até o final do ano subsequente ao da apuração daquele resultado.
Nesse caso específico, até o final de

2015, e sua implementação no Plano de Custeio do ano subsequente,
ou seja, 2016.
Regras do equacionamento – O

equacionamento será de responsabilidade da Patrocinadora e dos participantes (ativos, aposentados e
pensionistas) e a paridade contributiva entre esses dois grupos está definida na legislação, no regulamento
do plano e nos planos de custeio
aprovados em cada exercício.
Para efetivar o equacionamento, será determinado o percentual de
contribuição extraordinária a cada
modalidade, o qual guardará relação
com o tempo de sua cobrança, que
poderá ser de até 11,6 anos para a
modalidade saldada ou até 13,3 anos
para a não saldada. A legislação específica sobre o tema estabelece que o
prazo máximo deva coincidir com o

prazo médio de pagamentos de benefícios (duration).
As contribuições extraordinárias,
que serão implementadas a partir de
2016, serão descontadas da folha de
pagamentos, no caso de participantes ativos, e da folha de benefícios, no
caso de assistidos. Participantes autopatrocinados ou que optaram pelo
instituto do Benefício Proporcional
Diferido terão os pagamentos efetivados por meio de boleto bancário
ou débito em conta-corrente.
Anualmente as taxas de custeio
extraordinário deverão ser revistas, observando-se o valor de déficit e o prazo máximo remanescente
para seu completo equacionamento,
levando-se em conta a utilização de
eventuais resultados superavitários,
que poderão ser abatidos desse déficit, assim como a alteração da massa
de participantes do plano.
Definição e Aprovação – A propos-

ta de plano de equacionamento feita
pelo Grupo Técnico será submetida
à aprovação da Diretoria Executiva
e do Conselho Deliberativo da FUNCEF. Depois de aprovada no âmbito
da Fundação, será submetida à apreciação da Patrocinadora e à manifestação do órgão responsável pela
supervisão, coordenação e controle do patrocinador, o Departamento
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). O plano de
equacionamento será discutido com
entidades representativas dos participantes.
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ara efeito de equacionamento,
o resultado deficitário ajustado do REG/Replan, posicionado em dezembro de 2014, é da ordem
R$ 5,5 bilhões. As modalidades saldada e não saldada apresentaram, respectivamente, resultados deficitários
da ordem de R$ 5,1 bilhões e R$ 401,4
milhões naquela mesma posição.
Pelas regras e pelos critérios estabelecidos no marco regulatório do
sistema de previdência complementar fechado, em especial na Resolução
MPS/CGPC nº 26/2008, a FUNCEF precisará apresentar o plano de equacionamento do REG/Replan em razão de
este ter registrado em 2014 seu terceiro ano consecutivo de déficit técnico
acumulado.
Entre as regras vigentes, a entidade é obrigada a elaborar o plano
de equacionamento quando o déficit acumulado persistir por três anos
consecutivos, ou quando ultrapassar
10% das reservas matemáticas.
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Aposentadoria com saúde

O planejamento financeiro e psicológico é fundamental
para ter uma aposentadoria tranquila

O

s brasileiros estão vivendo
mais e melhor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) mostram que, nas
últimas três décadas, a expectativa
de vida dos brasileiros registrou aumento de 12 anos e quatro meses,
passando de 62,5 em 1980 para 74,9
em 2013. O novo cenário gera mudanças no tempo e cálculo da aposentadoria, por isso é fundamental que as
pessoas façam um planejamento ao
longo da vida para aproveitar a terceira idade com qualidade.

6
No 76

*A FUNCEF utiliza a tábua de mortalidade RP 2000. Por ela, a expectativa de vida ao nascer é de 82 anos para homens e 85 para mulheres.
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Cuidando da saúde financeira –

Nesse contexto, Newton Cezar
Conde, diretor da Conde Consultoria Atuarial e professor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi) da
Universidade de São Paulo (USP), defende a previdência complementar
como alternativa para uma aposentadoria tranquila. “Investir em um
plano de previdência complementar é um dos caminhos para buscar
a tranquilidade financeira ao se aposentar, ainda mais em fundos de pensão em que a patrocinadora deposita

a mesma quantia que o empregado
no plano de benefício”, afirma.
A aposentada Liane Klautau,
de Brasília (DF), é um exemplo de
quem planejou bem a aposentadoria. Durante toda a sua atividade laboral ela contribuiu para o plano de
previdência da FUNCEF. Como tinha uma função gerencial, antes de
se aposentar, começou a rever suas despesas para adequar o valor
ao benefício de aposentada. “Eu me
preparei para essa fase da minha vida porque sabia que a minha renda reduziria. E, sem a previdência
complementar, o valor seria muito
menor. Pensando nisso, há um ano
diminuí meus gastos para ter minhas despesas compatíveis com a
minha nova renda”, conta.
Entretanto, muitas pessoas não
pensam como Liane. Na avaliação
de Conde, a maioria deixa para
se preocupar com a aposentadoria quando já está perto de parar de trabalhar. O ideal, segundo
o professor, é que o planejamento comece a partir dos 20 anos. “O
trabalhador só se preocupa a partir dos 40 anos, quando seu tempo

restante de serviço já foi bem reduzido e fica mais difícil guardar
um valor expressivo”, comenta o
professor da USP.
Simuladores – Como uma ótima

ferramenta no auxílio do planejamento da aposentadoria, Newton
Cezar Conde destaca os simuladores. “Os simuladores de aposentadoria ajudam a traçar uma meta
para que a pessoa possa se planejar”, diz. Também é importante que o empregado acompanhe
a evolução das informações individuais de seu saldo de conta. Conhecer bem o plano é fundamental
para a tomada de decisões ao longo dos anos e saber se suas expectativas serão atendidas no futuro.
A FUNCEF disponibiliza no site (www.funcef.com.br), na seção
Autoatendimento, Nele de benefício. No simulador é possível fazer
uma prospecção de renda vitalícia
no Novo Plano e no REB, considerando percentual de contribuição atual,
condições cadastrais, possíveis aportes e o valor a ser concedido de acordo com a idade.

> > SIMULAÇÃO

Simular seu benefício complementar
auxilia no planejamento financeiro para
o futuro. Veja:
Uma participante, com 48 anos, decide aposentarse depois de 30 anos de contribuição. Ela tinha
o salário bruto inicial no valor de R$ 3.970,00,
chegando a receber R$ 8.500,00 ao final da
carreira profissional. Durante todos esses anos, ela
contribuiu com 12% de sua renda para a previdência
complementar. Como a estimativa de vida dela é de

78 anos, o benefício que ela receberá do INSS será
de R$ 2.325,34 e o da previdência complementar
da FUNCEF será de R$ 4.970,00, totalizando uma
renda de R$ 7.295,34 por mês.

Em outro exemplo, a mesma participante (tempo
de contribuição e salários) recolheu 7% para
a previdência complementar. Diante desse
novo cenário, o benefício que ela receberá do
INSS será de R$ 2.325,34 mais R$ 2.900,00 da
previdência complementar, gerando um salário
de R$ 5.225,34.

É fundamental planejar economicamente a hora de parar de
trabalhar, mas o lado psicológico também precisa de atenção. A
aposentadoria é um marco social
importante por trazer mudanças
financeiras e nos papéis desempenhados por cada indivíduo. Por isso, algumas perguntas devem ser
feitas antes de se pensar em parar: O que desejo fazer depois? A
minha renda será suficiente? Necessitarei de fonte complementar
para manter o mesmo padrão de
vida? Ou precisarei continuar trabalhando?
“Na velhice ocorrem diversas mudanças físicas, psicológicas
e sociais, exigindo atenção tanto
dos indivíduos quanto de sua rede
familiar e social. O processo de envelhecimento se dá ao longo de toda a vida e exercitar a mente em
todas as fases dela é fundamental.
Nele se encaixa a aposentadoria.

Saldo de conta
Crie a rotina de acompanhar o
seu saldo de conta. É importante
para você fazer ajustes de
contribuição sempre que for
necessário.

Percentual de contribuição
Ao ser promovido no trabalho
e receber uma função superior
à atual, avalie aumentar o
percentual de contribuição.
Quanto mais você poupar, maior
será sua renda complementar
na aposentadoria.
Cadastro atualizado
Mantenha seus dados
cadastrais atualizados na
FUNCEF. Isso aprimora o cálculo
atuarial e garante a proteção da
sua família.

A interrupção da atividade laboral pede que haja planejamento a
curto, médio e longo prazo”, afirma Helena Watanabe, professora
da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP).
Helena Watanabe diz ainda que
os cuidados com a saúde podem determinar a hora certa de parar. “A
qualidade de vida e as condições de
trabalho têm grande influência no
ter saúde e no adoecer. Hábitos saudáveis, acesso à alimentação adequada em quantidade e variedade,
fazer atividade física regular, viver
em ambiente equilibrado, ter acesso à educação e saúde, ter uma rede
social e familiar de suporte. Tudo
isso ajuda a envelhecer com qualidade”, explica.
Aos 57 anos, o participante
Américo Ferreira da Silva Neto, de

Brasília (DF), decidiu se aposentar.
Para ele, o benefício complementar estava compatível com o que ele
prospectou para o futuro, mas ele
queria sentir-se ativo. “Eu era muito feliz na CAIXA e queria ter a mesma felicidade em outra atividade
laboral, manter a minha qualidade
de vida e continuar me relacionando com as pessoas”, afirma.
Aposentado há um mês, Américo conta que se preparou financeira e psicologicamente para esse
momento. Formado em Administração de Empresas, ele planejou
com seis anos de antecedência o
momento de parar e abrir um negócio. “Eu queria ter uma ocupação. Então, comprei uma chácara
e, hoje, me dedico à produção artesanal de queijo minas”, conta o pequeno empresário.
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Dicas para ter
uma aposentadoria
mais tranquila

Américo Neto planejou sua aposentadoria e, hoje, dedica-se à produção
artesanal de queijo de minas
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Arquivo pessoal

APOSENTADORIA COM
SAÚDE FÍSICA E MENTAL
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Diálogo + planejamento financeiro =
casal em harmonia

Arquivo pessoal

A fórmula para ter uma vida equilibrada a dois não é
nenhum bicho de sete cabeças! Ter um orçamento familiar
próspero depende de pequenas atitudes na rotina do casal

Eduardo Cavalcanti e Natasha Ferraz, fundadores do site Casal de Sucesso,
ajudam outros casais a construirem uma relação sólida com as finanças
controladas
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ontrolar o orçamento doméstico deve ser uma atribuição conjunta para evitar
desentendimentos que desgastam a
relação a dois. O diálogo entre o casal deve ser imprescindível para administrar o orçamento familiar. Em
entrevista à Revista FUNCEF, Eduardo Cavalcanti, especialista em Mercado de Capitais pela ANBIMA, e a
analista comportamental e coach
Natasha Ferraz, fundadores do site Casal de Sucesso, contam como
é possível ter uma vida financeira
equilibrada a dois.

A falta de organização financeira pode pôr fim na relação de um casal? Como se
dá esse desgaste?
Eduardo e Natasha: Existe um
mito de que os casais, porque se
amam, não brigarão por causa de
dinheiro, mas a realidade tem mostrado justamente o oposto. A falta
de organização financeira é a causa número 1 de divórcio em diversos países pelo mundo. No Brasil,
esse desequilíbrio orçamentário e
a falta de diálogo sobre o assunto ficam na 2ª posição do ranking

de motivos para as separações,
perdendo apenas para a infidelidade. Segundo uma pesquisa realizada pelo New York Times, 84%
dos casais dizem que o dinheiro
cria tensão em seus casamentos.
Tudo começa porque o casal une
vidas, casa, famílias e, incompreensivelmente, não une suas vidas
financeiras. É preciso que o casal
alinhe expectativas, planeje junto as finanças e os sonhos da família e batalhe junto para conquistar
seus objetivos. Quando não há esse planejamento e alinhamento de
expectativas e faltam recursos para pagar as contas no final do mês,
o relacionamento se desgasta. É a
partir daí que começam as acusações, acabam os jantares românticos, as viagens a dois, os passeios
em família e, por consequência,
terminam os relacionamentos que
não resistem a tanto desgaste.

Quais são os indicativos de
uma crise instalada na relação por falta de organização
financeira?
Eduardo e Natasha: Alguns sinais são claros de que uma crise ocasionada pelo dinheiro pode
estar ocorrendo. Por exemplo, se
as conversas sobre dinheiro limitarem-se a buscar soluções para os
problemas, se um dos dois ou ambos desconfiar em que o parceiro
mente sobre a forma como gasta seu dinheiro ou se alguma das
partes não tiver a ideia de quanto o outro ganha ou de quanto é

Como definir a responsabilidade financeira para cada
um sem causar constrangimentos ou desgaste na
relação?
Eduardo e Natasha: Em primeiro lugar, é importante que o casal
converse sobre suas finanças. Depois, o ideal é juntar as rendas em
uma conta conjunta. Com essa renda reunida em uma única conta, o
casal deve pagar as despesas fixas e
reservar uma parte dessa verba tanto para as despesas variáveis como
para prioridades financeiras, como
pagamento de dívidas ou acumulação de patrimônio e poupança.
Além disso, se o casal consegue unir
rendas, definir metas conjuntas e
planejar seu orçamento familiar,
> > DICAS

Dicas para ter uma
relação financeira
saudável a dois:

1. Conversem sobre dinheiro ao
menos uma vez por mês.

2. Planejem junto as finanças, os
gastos e os sonhos do casal.
3. Saibam, de forma clara,
quanto cada um ganha e qual o
patrimônio do casal.
4. Poupem todo mês.

5. Comemorem! A cada meta
alcançada, fortaleçam a relação
de vocês! O dinheiro também
serve para nos proporcionar
momentos de inegável felicidade
e cumplicidade!

Poupar a dois é melhor que
poupar sozinho?
Eduardo e Natasha: Não é somente bom, é imprescindível! Duas pessoas que perseguem juntas uma
meta tendem a alcançá-la na metade do tempo que levariam sozinhas.
Além disso, ao poupar junto e acompanhar o crescimento contínuo de
seu patrimônio, o casal sente mais
cumplicidade, compromisso e admiração um pelo outro.
Como um casal pode se planejar para ter uma aposentadoria tranquila?
Eduardo e Natasha: Comece hoje a
poupar! Não importa com quanto. Se
você tem apenas R$ 10,00, então poupe R$ 10,00. Se você só dispõe de R$
0,25, então poupe esses poucos centavos e reserve-os em uma conta à
parte. É esse patrimônio que permitirá ao casal ter uma renda passiva
no futuro. Recomendamos que ao
menos 20% da renda do casal seja investido para a aposentadoria. Mas,
se 20% hoje não são viáveis, comece com menos e planeje-se para aumentar esse percentual ao longo do
tempo. Se você der um pequeno passo por dia rumo a sua independência
financeira, terá dado 365 passos ao
longo de um ano.
O que fazer para não cair em
armadilhas financeiras?
Eduardo e Natasha: Atualmente os casais só começam a se

> > MAIS

Perguntas básicas
podem evitar que um
casamento termine
antes mesmo de ter
começado
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é perfeitamente viável estipular, também a dois, um certo valor
mensal que, dividido ao meio, servirá para cada um gastar como bem
entender. Isso garante a liberdade
e a independência de cada um para
gastar com necessidades pessoais
ou hábitos de consumo. É aconselhável que essa quantia seja igual
para ambos, independentemente de quanto cada um ganha. Dessa
forma, é possível evitar qualquer tipo de briga sobre a forma como cada um gasta seu dinheiro.

Você está feliz?
Quais são seus sonhos e planos?
Quais sonhos e planos são
comuns aos dois?

Dispomos de qual quantia para
realizar esses sonhos?
Quais sacrifícios estamos
dispostos a fazer e por quanto
tempo para realizar nossos
objetivos?
Esses sacrifícios valem o que
vamos conquistar?

preocupar com planejamento financeiro quando já não há mais
tanto tempo assim para acumular
um patrimônio verdadeiramente consistente. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), 61% da população brasileira não tem nenhuma aplicação
financeira que garanta seu futuro.
É preciso que, em primeiro lugar,
o casal invista em si mesmo, ou seja, invista em seu futuro e adquira o hábito de poupar todo mês.
Em segundo lugar, é preciso que
existam conversas mensais sobre
as finanças da família e que todo
o planejamento e escolhas financeiras sejam feitos em conjunto. E,
por fim, é preciso que o brasileiro estude e procure por educação
financeira de qualidade e esteja
sempre aprimorando sua habilidade de lidar com dinheiro.

QUER MAIS DICAS PARA
TER UM ORÇAMENTO
FAMILIAR PRÓSPERO?
Assista ao vídeo Que Dure
para Sempre acessando pelo
QR code
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o patrimônio do casal, esses e outros problemas, a longo prazo, geram crise e insatisfação. Esses
indicativos, quando aparecem,
principalmente se for de forma
concomitante, são sinais de que o
casal precisa urgentemente conversar sobre dinheiro e aparar as
arestas da relação.

9
No 76
74

NOME DA EDITORIA
CAPA

Alicerce da transparência

A Governança Corporativa é a bússola que
orienta os fundos de pensão para uma
gestão transparente que busca
bons retornos

revista FUNCEF

revista FUNCEF

A
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melhoria contínua da gestão dos fundos de pensão
tem sido pauta constante de
diálogos entre os diversos públicos
que englobam o universo da previdência complementar no Brasil:
participantes, patrocinadores, gestores, investidores, órgãos reguladores, fiscalizadores e mídia.
No exterior, também não é diferente. Em julho, aliás, dirigentes de
fundações nacionais, vinculadas à
Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), e internacionais
participam de seminário na Europa
para trocar experiências sobre administração de Entidades de Previdência, investimentos, planos de
benefícios, comunicação, relacionamento e educação previdenciária.
Esses temas estão relacionados,
de uma forma ou de outra, ao conceito de governança corporativa,
que se apresenta como uma gama
de práticas, princípios e regras que
devem ser observados pelos administradores a fim de garantir a efetividade do trabalho.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o significado do termo é: “o
sistema pelo qual as organizações
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas
e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.

As boas práticas de
Governança Corporativa convertem princípios em recomen
dações objetivas, alinhando interesses
com a finalidade de
preservar e otimizar o
valor da organização,
facilitando seu acesso ao
capital e contribuindo para a sua longevidade”.
Em poucas palavras, a Governança Corporativa, ou seja, as
boas práticas de gestão, se executada de forma apropriada, contribui
para o fortalecimento sustentável
das empresas, minimiza os conflitos de interesse entre acionistas
e investidores, desenvolve a equidade da gestão e, principalmente,
afirma a credibilidade da administração diante dos processos de
investimento.
As melhores práticas de governança variam de país para país conforme cenário econômico, ambiente
social, leis e cultura empresarial.
Hoje, no Brasil, as empresas são
amparadas por um arcabouço regulatório consistente e regras rígidas por segmento de mercado. A
regulamentação visa a assegurar
e monitorar o comportamento de
investidores.
Melhores práticas nos fundos de
pensão – Ao longo do tempo, as

Em 1º de outubro de
2004 foi publicada
a Resolução
CGPC nº 13, que
estabelece regras
de governança,
gestão de riscos
e controle que
ampliam a eficiência
das entidades
quanto à segurança
econômicofinanceira e atuarial
dos planos

ep

ik

Códigos de Melhores Práticas –

Além dos conselhos, a Fundação

Processo transparente

Ao final de 2013, a FUNCEF realizou um processo de seleção de
conselheiros para atuar nas 24 empresas nas quais a Fundação
tem prerrogativa de indicação, no período de 2014-2015. O processo
foi amplamente divulgado e aberto aos participantes da ativa e
aposentados. O Conselho Deliberativo da Fundação aprovou, no dia
29 de abril, a prorrogação da vigência do banco de aprovados do
Processo de Seleção de Conselheiros (PSC) 2014-2015 por mais um
ano. Os conselheiros atuam nessas empresas de modo a garantir a
gestão estratégica alinhada aos interesses da FUNCEF.

atualizou em maio deste ano o seu
Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, documento que orienta gestores, analistas
e dirigentes de empresas na busca
por oportunidades de investimentos, com maximização de retorno
e minimização de riscos. O objetivo é orientar as organizações, nas
quais investem os recursos dos planos com vistas a torná-las perenes
e rentáveis.
O documento propõe às empresas investidas iniciativas de estímulo às boas práticas de governança
para maior efetividade na obtenção
de resultados sustentáveis ajustados em níveis de riscos adequados
para a FUNCEF.
De acordo com o diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
da Fundação, Carlos Augusto Borges, o Código de Melhores Práticas
de Governança Corporativa é fruto
de longo trabalho, que contou com
a participação de diretores, gestores e técnicos de diversas áreas da
Fundação. “Esse documento vem
para consolidar a nossa Entidade
como referência em boa governança e em transparência na gestão”,
salienta.
Comitês de assessoramento técnico – Em 2008, foram implantados

quatro comitês de suporte técnico-consultivo nas áreas de Benefícios,
Ética, Investimentos e Qualidade das
Informações Contábeis e de Auditoria. Os grupos de assessoramento,
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> > CONSELHEIROS

formados por representantes da
FUNCEF, da CAIXA e membros indicados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, têm a finalidade de
subsidiar os órgãos estatutários da
Entidade para a tomada de decisão.
Os membros avaliam os temas
em reuniões periódicas e repassam
à análise dos colegiados. Essa boa
prática desenvolve mecanismos para orientar gestores na proteção do
interesse dos participantes, buscando retornos positivos para a
Fundação.
Gestão compartilhada, construção coletiva – A presença de re-

presentantes dos participantes da
FUNCEF nas instâncias de gestão
da Entidade, por meio do processo
eleitoral, é a afirmação do fortalecimento da democracia e governança
da Fundação.
A composição paritária da Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal constitui-se em um
procedimento legítimo de governança corporativa garantindo eficiência na aplicação dos recursos que
assegurarão os benefícios de mais
de 137 mil participantes. Além disso, é uma forma objetiva de transparência, segurança e solidez do fundo
de pensão.
CÓDIGO DE
MELHORES PRÁTICAS
DE GOVERNAÇA
CORPORATIVA
Acesse o QR Code e leia a
versão eletrônica

revista FUNCEF
revista
FUNCEF

Fre

contribuições ao tema ganharam
força. Em 1999, o IBGC publicou
o primeiro Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa. No contexto de fundos de pensão, em 1º de outubro de 2004, foi
publicada a Resolução CGPC nº 13,
que estabelece regras de governança, gestão de riscos e controle que
ampliam a eficiência das entidades quanto à segurança econômico-financeira e atuarial dos
planos.
A FUNCEF acumula
bons exemplos. Pautada nas melhores condutas de governança
corporativa, a entidade atua e acompanha de perto as
empresas nas quais
investe.
Nesse contexto,
a Fundação tem conselheiros fiscais e de
administração nas
companhias nas quais
detém participação societária relevante. Os conselheiros reúnem-se com os
membros dos colegiados nas
empresas em que foram indicados
para discutir o planejamento, novas estratégias, balanços, cobrar e
sugerir melhorias sempre em consonância com a legislação e característica de cada empreendimento.
Conforme explica Mauro Uchôa,
consultor da presidência da FUNCEF, os conselheiros são “os olhos,
os ouvidos e a boca” da Fundação
nas empresas investidas. “A atuação dos conselheiros busca equilibrar o interesse, com o objetivo
de desenvolvê-las para o mercado.
Nesse sentido, esses representantes
agem conforme a legislação e melhores práticas de governança para
buscar retornos para os planos de
benefícios, diminuindo a exposição
a riscos”, explica.

11
No 76
74

NOME DAESPECIAL
EDITORIA
CAPA

Vale e os fundos de pensão

Diretor executivo de Finanças da Vale, Luciano Siani, fala
de conjuntura e desafios para os próximos anos

O

no cenário global. Siani também fala sobre os investimentos futuros da
mineradora para o setor e as perspectivas de crescimento e retorno
para os próximos anos.

Como o senhor explica a
queda do preço do minério
de ferro no mercado
internacional?
Luciano Siani: Essa queda se deve, principalmente, a dois fatores.
O primeiro foi uma desaceleração da demanda na China, um país que consome aproximadamente
dois terços de todo o minério que
é transacionado nos mercados internacionais e representa 50% do
consumo mundial, se considerada
também a produção doméstica.
Há cinco anos, a China vinha
crescendo a produção de aço de 10%
a 15% ao ano. Depois desacelerou

revista FUNCEF

revista FUNCEF

Divulgação Vale

Fundo de Investimento Carteira Ativa II, lastreado por
papéis da Vale, sofreu com o
comportamento adverso do mercado de capitais. Com a queda do preço do minério de ferro no mercado
internacional, o valor das ações da
mineradora sofreu oscilações, impactando diretamente o patrimônio dos fundos de pensão.
O investimento da FUNCEF na
Vale se dá de forma indireta, ou seja, a Fundação aplica no Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa
II, que investe na Litel Participações
S.A., que, por sua vez, é o veículo de
investimento na Valepar S.A., acionista da Vale.
Em entrevista à Revista FUNCEF, o diretor executivo de Finanças da companhia, Luciano Siani,
explica para os participantes os fatores que influenciaram essa queda
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Em entrevista, Luciano Siani afirma que a mineradora continua sendo uma
empresa brasileira com forte posição competitiva no mercado internacional

para 8% a 7% ao ano e, em seguida, para 4% a 3%. E, este ano, a China está com crescimento negativo,
o que significa que tem menos demanda no mercado internacional.
No momento em que os preços
estavam muito altos e a demanda
crescia, muitas mineradoras fizeram investimentos vultosos para
aumentar a produção e ela chegou
ao mercado justamente quando a
demanda estava desacelerando.
Portanto, essa conjunção de fatores
– uma demanda menor e uma produção crescente e muito farta – fez
com que o preço do minério de ferro caísse para os patamares de hoje.

O que isso representa em
valores?
Luciano Siani: O preço do minério
de ferro chegou ao pico de 200 dólares por tonelada. Há um ano e meio
vinha na casa dos 130 dólares. Hoje,
a tonelada custa 60 dólares.
E quais foram os impactos
dessa queda nos resultados
dos fundos de pensão que
têm investimentos na Vale?
Luciano Siani: O primeiro impacto é uma queda no preço das ações.
As ações de todas as mineradoras caíram, refletindo a menor expectativa
de receitas e resultados. O segundo
fator foi a redução no pagamento de
dividendos. A Vale, que já chegou a
pagar 12 bilhões de dólares em dividendos em 2011, no ano passado pagou 4 bilhões de dólares.
Mas a razão por que o preço das
ações da Vale caiu de forma expressiva, principalmente em 2014, mais
do que o das demais mineradoras,
é porque a queda nas receitas e no

Há perspectiva de o preço do
minério de ferro voltar a subir
aos mesmos patamares de
antes? Caso não, quais são
os caminhos para conquistar
melhores resultados nos
próximos anos?
Luciano Siani: Ninguém pode prever o futuro, mas existe um consenso entre aqueles que acompanham
o mercado de que o preço do minério de ferro não voltará aos patamares anteriores. Não existe mais uma

Como está a situação da
Vale no mercado nacional e
internacional hoje?
Luciano Siani: A Vale é bastante competitiva no mercado internacional. Existem mineradoras
que estão passando por muitas dificuldades, algumas fechando sua
produção. A Vale será uma vencedora, sem dúvida alguma. No mercado doméstico, a Vale continua
dominante de outros produtos. A
mineradora, por exemplo, é a maior

A Vale ainda é um
investimento rentável para
os fundos de pensão?
Luciano Siani: Se vocês olharem
como se comportaram as ações da
Vale, vocês vão perceber que há,
aproximadamente, três meses elas
se estabilizaram. Existe uma percepção de que o mercado de minério de ferro pode ter atingido os
patamares que se espera a longo
prazo. Há uma discussão se o preço
vai ser 50 dólares, se vai ser 55 ou
60. Mas a Vale está bastante preparada para esse novo cenário.
Daqui para frente, com o aumento da produção, a contínua redução de custos e o fim do plano de
investimentos, o fluxo de caixa livre
da Vale deve aumentar de forma expressiva. Isso vai permitir distribuir
mais resultados para os acionistas.
Nós estamos falando de um horizonte de um ano a um ano e meio
e, talvez, mesmo antes disso se materializar, é praticamente intuitivo
que os investidores vão reconhecer
essa melhor situação, por meio de
uma retomada do preço das ações.
O mercado de capitais tem uma
característica interessante: da mesma forma como ele reage muito rapidamente em momentos de queda,
ele também reage com muito entusiasmo e euforia quando a situação
melhora. Portanto, nós acreditamos que investir nas ações da Vale
e manter as ações em carteira nesse momento é a melhor garantia de
que teremos não só a apreciação
no preço das ações como também,
com mais caixa disponível, uma distribuição maior de dividendos nos
anos vindouros.
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produtora de fertilizantes no Brasil,
e supre uma boa parte da indústria
siderúrgica brasileira. A empresa
tem outros ativos no Brasil. Portanto, a Vale continua sendo uma empresa, um motor de investimentos
para a economia brasileira e com
uma posição competitiva muito forte no mercado internacional.

revista FUNCEF

O que é necessário para essa
reversão acontecer?
Luciano Siani: Precisamos que
a Vale entregue o crescimento da
produção, que ela conclua seus
grandes projetos, mostre que é uma
produtora competitiva e, ao terminar esse plano de investimentos,
ela terá mais recursos em mãos para voltar a distribuir fartos dividendos aos seus acionistas. É para isso
que a administração está trabalhando. Essa é uma trajetória que nós
vamos seguir. Estamos a aproximadamente um ano, um ano e meio, de
completar esse ciclo e voltar a pagar dividendos mais fartos para os
nossos acionistas.

força tão pujante como a China puxando para cima os preços no mercado internacional. Portanto, é a
hora de reduzir os custos e ser competitivo, e isso a Vale vem fazendo
muito bem. Nós, por exemplo, cortamos as despesas administrativas
em mais de 35% em 2014, em relação a 2013. Já tínhamos cortado
cerca de 20% em 2013, em relação
a 2012. E este ano elas continuam
caindo em mais 20%. Nossos custos, que eram de 23 dólares por tonelada de minério de ferro, já estão
próximos a 18 dólares por tonelada,
utilizando os resultados do primeiro trimestre.
Isso mostra o quanto a Vale está comprometida em reduzir custos para poder ampliar as margens,
mesmo com preços estáveis. Também está comprometida com o
aumento da produção, já que os
preços não vão subir. Aumentar a
produção é uma forma de melhorar
os resultados. Há dois anos, a Vale
produziu 300 milhões de toneladas
de minério de ferro. No ano passado, foram 319 milhões. Este ano
devemos produzir mais de 330 toneladas. Acredito que no ano que
vem proximamente chegaremos a
370, depois 400 e, finalmente, 450
milhões de toneladas de minério
de ferro em 2018. É um crescimento bastante agressivo, graças ao plano de investimentos e, com a queda
dos custos, vocês podem ter certeza
de que margens e volumes maiores
vão representar mais resultados.

revista FUNCEF

preço do minério de ferro coincidiu com o momento em que a Vale ainda está fazendo um plano de
investimentos muito forte e agressivo. Então, os investidores estão
receosos de que as receitas da mineradora não sejam suficientes para custear esses investimentos.
A boa notícia é que esse plano já está bastante avançado e começa a gerar resultados. A Vale
está crescendo a produção de minério de ferro, de cobre e de níquel.
A qualidade está aumentando, o
que significa preços maiores, mesmo no mercado atual. Os custos estão caindo e muitos investidores já
começam a olhar para a mineradora com olhos de oportunidade, uma
ação que pode ter reversão muito
rápida dos seus resultados.
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SEU BENEFÍCIO

FUNCEF recebe novos aposentados

SEU BENEFÍCIO

Fundação garante pagamento de benefícios em dia

revista FUNCEF
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Novos aposentados – Até o início do mês de junho, foram efetivados 3.213 pedidos e concedidos 1.705
benefícios, graças à dedicação e ao
profissionalismo do corpo funcional da FUNCEF. Do total dos pedidos
efetivados, 1.821 são mulheres, sendo a maioria com idade média entre
49 e 54 anos. Do sexo masculino, 1.392
aderiram ao PAA, sendo a maior parte
na faixa etária dos 55 a 60 anos.
Segundo o diretor de Benefícios
da FUNCEF, Délvio Joaquim Lopes
de Brito, a Fundação tem prestado,
com tempestividade e qualidade, as
orientações e os esclarecimentos
necessários aos novos aposentados.

Comunicação FUNCEF

E

ntre os meses de fevereiro e
abril, a CAIXA abriu adesão
ao Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA), direcionado aos
empregados aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e que desejaram se desligar
voluntariamente da empresa.
Entre os benefícios oferecidos
pelo PAA, está o apoio financeiro a
ser pago em parcela única, equivalente a cinco remunerações base,
sem incidência de imposto de renda, tendo como referência a data
de 20 de dezembro de 2014.
O PAA é uma das fases do Programa de Preparação à Aposentadoria (PPA) da CAIXA que, segundo
a Diretoria Executiva de Gestão de
Pessoas (DEPES), tem o objetivo de
acolher e reconhecer o empregado,
auxiliando-o na administração dos
pilares que sustentam a decisão da
aposentadoria: família, longevidade, qualidade de vida, relações de
trabalho, entre outras coisas.

“A Fundação tem prestado com tempestividade e qualidade as orientações
e os esclarecimentos necessários aos novos aposentados”, declara o
diretor de Benefícios

“A FUNCEF
tem honrado
e continuará
honrando seus
compromissos
com os antigos
e novos
aposentados”

Délvio Joaquim Lopes de Brito

Diretor de Benefícios

O diretor também destacou que
a Fundação tem incluído os benefícios na folha de pagamento no menor prazo possível. “A FUNCEF tem
honrado e continuará honrando
seus compromissos com os antigos

e novos aposentados. Isso significa que continuaremos a efetuar os
pagamentos dos benefícios complementares, rigorosamente, na
data de seu vencimento”, afirmou
o diretor.
Aos 58 anos de idade, Cícero de
Aguiar Florindo, participante de
Brasília (DF), aderiu ao PAA. O novo
aposentado acredita na solidez da
FUNCEF para administrar os planos de benefícios. “Coloquei toda
a minha confiança na FUNCEF. Por
isso, quando me aposentei, não saquei os 10% do benefício Saldado
e nem todo o do Novo Plano. Meu
desejo é que a Fundação continue
sendo bem administrada”, declara.
Sobre os planos futuros, Cícero
acrescenta: “Tenho alguns projetos e
pretendo voltar a trabalhar. Eu ainda
tenho muita energia e gosto de estar
em atividade”, conclui.

A atualização é obrigatória e deve ser realizada no mês de
aniversário do titular do plano

Seguro e prático – O recadastramento é simples. Basta que o
aposentado ou pensionista compareça a uma agência da CAIXA com
o Formulário de Recadastramento
de Aposentados e Pensionistas preenchido e um documento oficial de
identificação com foto (Carteira de
Identidade/RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social/CTPS ou
Carteira Nacional de Habilitação/
CNH). Para os novos aposentados,
o recadastramento ocorrerá após
um ano do benefício concedido, seguindo a mesma regra.

A FUNCEF enviará próximo ao
mês do aniversário do aposentado
e pensionista um kit contendo formulário com os dados e um fôlder
explicativo.
Alteração de dados cadastrais – Durante o recadastra-

mento, o aposentado ou pensionista
poderá atualizar e corrigir informações referentes a endereço, nome,
estado civil, carteira de identidade (RG), entre outros. Para alterar
o número de telefone e endere-

ço de e-mail, basta informar o dado correto ao atendente. Também
é possível alterar dados dos dependentes, como inclusão ou exclusão
de beneficiários.
> > ATENÇÃO!

Para alterar dados como
estado civil, mudança
de endereço, relação de
dependentes, correção
de data de nascimento,
naturalidade e nome
dos pais, é necessário
apresentar documento
que comprove o ajuste.

Casos especiais – Se o pen-

sionista for menor de idade, ele
deverá estar acompanhado de representante legal, portando documento de identificação com foto
ou certidão de nascimento.
Os aposentados que serão representados por um tutor ou
curador também deverão fazer o
recadastramento. Vale lembrar
que o representante legal precisa

comprovar a condição de tutor ou
curador por meio de cópia autenticada do termo, mesmo que o documento já tenha sido apresentado
anteriormente.
O curador ou tutor deverá comparecer a uma agência da
CAIXA acompanhado do titular do
plano de benefícios, ambos munidos de documento de identificação com foto.
Na impossibilidade de deslocamento do assistido, o recadastramento poderá ser feito em local
indicado pelo representante legal. Para isso, ele deve agendar na
Central de Atendimento (0800 706
9000) ou no Fale Conosco.
Aposentados fora do País – Para aposentados e pensionistas que
estão fora do País, o recadastramento deverá ser feito por meio de
envio de atestado de vida emitido
por órgão de representação diplomática e/ou consular do Brasil no
exterior, ou delegacia de polícia da
região.
Fique atento – Ao final do recadastramento, o sistema emitirá um
comprovante contendo as informações atualizadas. O novo cadastro deverá ser conferido e assinado
pelo aposentado e pensionista.
PARA MAIS
INFORMAÇÕES,
ACESSE O QR CODE
Baixe o aplicativo para
leitura gratuitamente
em lojas virtuais.

revista FUNCEF

P

ara evitar o pagamento de
benefícios indevidos e permitir a atualização de dados
cadastrais, a FUNCEF realiza, desde
outubro de 2013, o recadastramento anual de seus participantes. A
medida é obrigatória e deve ser feita no mês de aniversário do titular
do plano para evitar a suspensão
ou cancelamento do benefício.

SEU BENEFÍCIO

Recadastramento anual: você já
fez o seu?
SEU BENEFÍCIO
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FUNCEF internaliza gestão para melhor risco x retorno
Comunicação FUNCEF

FIQUE POR DENTRO

Fundos de renda variável
FIQUE POR DENTRO

Diretoria de Investimentos da FUNCEF, hoje com 52 empregados

A

revista FUNCEF

FUNCEF internalizará a gestão dos fundos terceirizados de renda variável indexados ao índice IBrX-50. O volume que será internalizado
pela Fundação é de aproximadamente R$ 580 milhões.
Segundo a Diretoria de Investimentos da FUNCEF,
a gestão terceirizada de fundos de renda variável será
priorizada nas estratégias não referenciadas, ou seja,
dividendos, valor, sustentabilidade etc.
Ainda de acordo com a Diretoria, os fundos do
Itaú, Bradesco e Western serão incorporados ao FIA
Alvorada, fundo próprio de renda variável indexado
ao IBrX-100, que atualmente possui um patrimônio
de R$ 2,1 bilhões. Com a incorporação, o montante pode chegar a R$ 2,8 bilhões.
“A gestão própria da carteira indexada de renda variável possibilitará um melhor resultado para a
Fundação, buscando boas oportunidades de retorno
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“A gestão própria da
carteira indexada de renda
variável possibilitará um
melhor resultado para a
Fundação, buscando boas
oportunidades de retorno
num mercado volátil”
Maurício Marcellini

Diretor de Investimentos

num mercado volátil, tornará a alocação mais eficiente em termos de risco versus retorno, menos onerosa e
mais aderente à meta de rentabilidade estipulada pelo
modelo próprio de gestão estratégica de ativos e passivos (ALM) da Fundação”, explica o Diretor de Investimentos da FUNCEF, Maurício Marcellini.
Atualmente, 60% do patrimônio da carteira de renda variável é gestão própria e 40% da carteira é administrada por gestores terceirizados. Desse montante,
58% estão alocados em estratégia referenciada e 42%
na estratégia não referenciada.
Qualificação nos processos e estratégias – Desde
2009, a Coordenação de Mercado de Capitais da Fundação (COMEC), que atua no Mercado de Renda Variável na Bolsa de Valores, vem aprimorando processos,
sistemas e a qualificação de profissionais.
Atualmente a equipe, toda certificada por entidades reconhecidas no mercado, está no patamar de
grandes assets (gestora de recursos), ou seja, os profissionais têm perfil crítico, avaliam e monitoram o
mercado diariamente. Tal característica é fundamental para buscar os melhores investimentos que acarretem bons retornos para os planos da FUNCEF.
No âmbito institucional, a Fundação aperfeiçoou o
modelo de compliance (conjunto de normas, regras, políticas e diretrizes essenciais para a transparência da entidade para com investidores) que permitiu à FUNCEF
credenciar-se como gestora na CVM em 2013 e, agora, internalizar toda gestão indexada da carteira de ações.

> > FIQUE CONECTADO

No Facebook – A página oficial da
FUNCEF é mais um canal de informação
com o participante. Diariamente é
possível curtir, comentar e compartilhar
notícias sobre gestão, investimentos,
planos e benefícios.
No Twitter – O Twitter é mais uma
ferramenta de transparência e
comunicação entre a FUNCEF e seus
participantes. Siga o perfil @funcef_
oficial.
No YouTube – No ar desde 2011, a
TV FUNCEF tem vários vídeos sobre
previdência complementar que ajudam
no planejamento da aposentadoria
de forma segura. Os mais acessados
são os vídeos da série Previdência
por Minuto, Mitos e Verdades sobre
Equalização de Déficit do REG/Replan e
Resultados 2014.

Em quase três meses, a página oficial no Facebook
já conta com mais de 14 mil usuários. Foram muitos
cliques, curtidas, comentários e participações. As postagens que tiveram mais interação foram as que trataram dos investimentos da Fundação, déficit e equalização e apresentaram o Balanço 2014.
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Doda Menezes conta a história de Luca, um adolescente
fã dos Beatles

F

inal dos anos 60. Como todo adolescente da época,
Luca é fã dos Beatles. Seu sonho é montar uma banda e ser como um dos integrantes do quarteto britânico. Sua mãe é o seu único elo com o mundo e fonte de
proteção. Mas um dia uma tragédia toma conta da vida
de Luca e ele se vê sozinho.
Morando em Crato, município do interior do estado
do Ceará, Luca tenta seguir seus sonhos. Inteligente e
criativo, ele consegue criar músicas com o saxofone. Ansioso por mudanças, resolve enfrentar as adversidades da
vida e se expor em experiências pelo mundo, mesmo que
perigosas. Suas aventuras musicais e o curso de Medicina
viram ingredientes para aumentar ainda mais o conflito
interior no qual vive o jovem rapaz.
O resumo acima retrata o primeiro romance do escritor e participante da FUNCEF, Doda Menezes, “Luca
Blues, o som é azul”. Doda nasceu em Crato, cidade usada
como palco das aventuras de seu protagonista. O participante começou a vida artística fazendo desenhos e histórias em quadrinhos. Após uma pausa para se dedicar aos
estudos e trabalho, o bancário voltou a escrever.
> > ONDE COMPRAR

Versão impressa – O livro pode ser adquirido
no Bookess (www.bookess.com) e no Clube de
Autores (www.clubedeautores.com.br).
Versão digital – O livro no formato digital está
disponível na Amazon (www.amazon.com.br).
Direto com o autor – Doda Menezes (após as
18 horas) Tel.: (88) 3521-3185 / (88) 8833-2387

QUER DIVULGAR SEU TRABALHO ARTÍSTICO?
Envie um e-mail para revista@funcef.com.br para
avaliação

revista FUNCEF

A

FUNCEF, em março deste ano, ampliou os canais
de interação com seus participantes. Além de
dar transparência à gestão, por meio do Facebook e do Twitter, aposentados, pensionistas e empregados da ativa podem acompanhar notícias e dicas
sobre educação financeira e previdenciária, qualidade
de vida e ainda ficar por dentro do que acontece na
Fundação.

Luca Blues,
o som é azul
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Arquivo pessoal

FUNCEF
aproxima-se
ainda mais dos
participantes
NA WEB
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ARTIGO

Enquadramento da
carteira imobiliária
ROBERTO SÉRGIO FONTENELE CÂNDIDO
Coordenador de Imóveis para Alienação e Renda

A

revista FUNCEF

FUNCEF investe em variadas classes de ativos
visando, além de diversificar o portfólio de
investimentos e mitigar os riscos, a buscar os
melhores retornos para os planos de benefícios.
Neste contexto, entre 2011 e 2014, a carteira
imobiliária da FUNCEF, segmento fundamental para a gestão segura e rentável dos recursos dos participantes, atingiu rentabilidade correspondente a
116,01%, ante uma meta atuarial de 56,50%.
A boa governança corporativa da Fundação, ou
seja, a gestão adequada, conservadora, balizada na
legislação, com supervisão intensa da entidade nos
empreendimentos, agregou valor aos investimentos e gerou bons resultados.
Contudo, o bom desempenho dos imóveis, calculado por meio de reavaliação anual, caracterizou
um desenquadramento na carteira, situação vedada pela legislação vigente. Trocando em miúdos, a
FUNCEF, pela legislação vigente, pode investir até
o limite de 8% dos ativos totais em imóveis e, devido às reavaliações imobiliárias, ultrapassou o limite permitido por lei. A mesma legislação trata o
desenquadramento como passivo, desde que tenha
sido causado por avaliação imobiliária, o que foi um
fato, nesse caso.
Para sanar essa situação e atingir a regularidade
junto ao órgão controlador, a FUNCEF adotou algumas estratégias, como o Plano de Alienação de Investimentos Imobiliários, aprovado pela Diretoria
Executiva e pelo Conselho Deliberativo, no qual constam definidos os princípios e diretrizes para a venda
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de ativos da carteira de imóveis da FUNCEF, com base
em parâmetros e critérios técnicos de mercado.
O Plano de Alienação está composto por 278
imóveis, cujas avaliações de mercado de 2014 totalizam o montante de R$ 617,9 milhões.
É importante lembrar que, imóveis, sejam comerciais, sejam, até mesmo, residenciais, têm baixa liquidez, com situação ainda mais crítica em tempos de
instabilidade econômica. Os ativos que constam do Plano de Alienação apresentam valores e patamares de
venda bem definidos e, assim, não podem ser vendidos
sem estratégia e sem avaliar a melhor oportunidade.
Além da venda dos imóveis, foi criado o CAIXA
Fundo de Investimento Imobiliário FUNCEF, que receberá 66 imóveis locados à CAIXA, cujo patrimônio atingirá, ao final do projeto, o valor de R$ 678,9
milhões, sendo que um grande número de ativos
será integralizado ainda neste ano de 2015.
Ainda em fase de desenvolvimento, será instituído o Fundo de Imóveis Corporativos, concebido
exclusivamente para os prédios corporativos, que
hoje somam mais de R$ 750 milhões.
Vale ressaltar que representantes de todas as
Diretorias estão envolvidos nesses projetos estratégicos que buscam as melhores alternativas para
desenvolver as boas práticas do mercado e requerer bons retornos para a Fundação. Nesse sentido,
seguimos trabalhando para acompanhar e modernizar nossos empreendimentos, mantendo-os competitivos frente ao mercado, sempre pautados pela
legislação e pelos preceitos de sustentabilidade.

CURTA A PÁGINA DA
FUNCEF NO FACEBOOK
Informações da sua Fundação, educação
ﬁnanceira e dicas sobre qualidade de vida em
um ambiente de interação e colaboração.
Conheça, curta e compartilhe!
funcefoﬁcial
funcef_oﬁcial
funcef1977

