A FUNCEF segue sólida
e com plena capacidade
de honrar o pagamento
dos benefícios aos seus
participantes, além
de estar segura de
que demonstrará ao
Parlamento que não
há o que se falar sobre
aplicações incorretas ou
manipulação na gestão
dos recursos dos planos

stá em curso na Câmara Federal a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão. A FUNCEF, entre outras
fundações, foi convocada e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos aos parlamentares.
Nossa gestão de investimentos obedece a rigorosos padrões
técnicos de análise, previstos em normativos internos, observando
a legislação e os princípios de segurança, liquidez e rentabilidade.
O processo decisório também é estritamente técnico, baseado
em pareceres das áreas de investimentos, da área de risco e conformidade e da área jurídica.
O modelo de governança da Fundação contém a gestão compartilhada, com paridade entre representantes eleitos pelos participantes e membros indicados pela patrocinadora em todos os órgãos:
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
Os resultados deficitários dos últimos três anos decorrem da
conjuntura econômica adversa, especialmente para os investimentos em renda variável, segmento extremamente sensível às
intercorrências nos mercados interno e externo. Nesse contexto,
a Fundação mantém o foco na sua política de investimentos para
que a superação das dificuldades atuais ocorra o mais rapidamente possível e os planos de benefícios restabeleçam a situação de
equilíbrio atuarial.
A FUNCEF segue sólida e com plena capacidade de honrar o pagamento dos benefícios aos seus participantes, além de estar segura de que demonstrará ao Parlamento que não há o que se falar
sobre aplicações incorretas ou manipulação na gestão dos recursos dos planos. Daí a serenidade com que trata a CPI.
Os temas a serem abordados no decorrer dessa Comissão têm
sido amplamente divulgados nos canais de comunicação da Fundação – site, boletim eletrônico, Facebook, Twitter e YouTube. Esses
assuntos, sejam eles investimentos da FUNCEF, governança corporativa, equacionamento ou resultados deficitários, agora reúnem-se na matéria de capa desta edição, em formato de perguntas e
respostas, a fim de facilitar a leitura e trazer todas as informações
aos leitores.
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46 RESPOSTAS

O

sistema de previdência complementar tem enfrentado
momentos de adversidade,
que se prolongam até os dias atuais
e interferem nos fundos de pensão
e, em particular, na FUNCEF.
Diante dessa conjuntura, temas
que abarcam as decisões de investimentos, o modelo de governança e
os resultados deficitários suscitam
debates entre os participantes.
Para tratar essas e outras questões, a Revista FUNCEF preparou
uma matéria especial com os principais assuntos que ocupam lugar
central nos debates.

revista FUNCEF
revista
FUNCEF

Istockphoto

Confira informações sobre
investimentos, governança, resultados,
déficit e equacionamento
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SETE BRASIL

1

Com qual propósito surgiu
a Sete Brasil?

A Sete Brasil surgiu no contexto de exploração do Pré-Sal, que
colocou o Brasil como uma das
maiores reservas de petróleo do
mundo. Nesse cenário, a Companhia adquiriu contratos de longo
prazo de afretamento para 28 sondas de perfuração em águas ultraprofundas, viabilizando a exploração do Pré-Sal.
Em 2010 a Petrobras conseguiu
captar US$ 120 bilhões no mercado externo e interno, a maior oferta de ações da história, até então,
com objetivo de financiar o plano
de negócios da Companhia.
A FUNCEF investe na Sete Brasil juntamente com grandes bancos, outros importantes fundos de
pensão e a própria Petrobras.
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Por que meio se dá a participação da FUNCEF e com
qual valor?

A participação na companhia
se dá por meio do Fundo de Investimentos em Participações Sondas
(FIP Sondas), do qual são também
cotistas a petroleira, os bancos
BTG Pactual, Santander e Bradesco, os fundos de pensão Previ, Petros e Postalis, o FI-FGTS e um
grande investidor internacional, o
EIG Global Energy Partners.
O patrimônio comprometido
por todos os cotistas atingiu R$ 7,9
bilhões. O capital investido pela
FUNCEF até 7 de janeiro de 2015 foi
de R$ 1,3 bilhão.
As cotas do FIP Sondas estão
assim distribuídas entre os planos
de benefícios da FUNCEF: 47,77%
no REG/Replan saldado; 13,99% no
REG/Replan não saldado; 35,38%
no Novo Plano; e 2,86% no REB.

3

Como surgiu a proposta para esse investimento?

A proposta de investimento no
FIP Sondas foi ofertada pela própria Petrobras e pelo banco Santander, que atuou como assessor
e estruturador da operação, e a
CAIXA, que atua como a administradora do FIP Sondas.
O processo decisório que levou a Fundação a investir na Sete Brasil foi estritamente técnico, baseado em pareceres da área
de investimentos, da área de risco
e conformidade e da área jurídica.

4

Quando e em que circunstância se deu a decisão de
participar do FIP Sondas?

A aprovação do investimento pela Diretoria Executiva e pelo
Conselho Deliberativo se deu em
maio de 2011. Naquele momento, a Petrobras vivia o contexto da
atratividade do Pré-Sal, corroborada pela histórica capitalização do
mercado e pela aprovação do marco regulatório aprovado em 2010.
Além disso, as políticas públicas passaram a oferecer apoio ao
desenvolvimento de fornecedores

nacionais e as reservas do Pré-Sal
já eram consideradas as mais relevantes da indústria global de petróleo nos últimos 30 anos.

5

Que variação teve até o
momento o valor das cotas
da FUNCEF?

O investimento de R$ 1,3 bilhão
feito pela FUNCEF valorizou R$ 326
milhões até março do ano passado,
atingindo R$ 1,7 bilhão. Depois entrou em período de baixa, regredindo a R$ 1,2 bilhão na avaliação
de março último.
O FIP Sondas é um investimento
estruturado, caracterizado como de
longuíssimo prazo e, como tal, está sujeito a oscilações em sua avaliação, sem que isso signifique realização de perda para os investidores.

6

Qual a consequência da Lava Jato para a companhia?

Em função da Operação Lava
Jato, a Diretoria Executiva da Sete Brasil determinou a abertura
de processo de auditoria para verificar a regularidade dos procedimentos licitatórios e dos contratos
relacionados ao projeto, visando
Divulgação
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Investimentos

A Sete Brasil surgiu no contexto de exploração do
Pré-Sal em águas ultraprofundas

8

Em que área atua a OAS
Empreendimentos e quando
se seu a decisão da FUNCEF
de participar do FIP?

A FUNCEF decidiu em 29 de novembro de 2013 pela participação
na OAS Empreendimentos S.A.,
empresa constituída em maio de
2004, com o objetivo principal de
atuar com incorporação imobiliária, além da prestação de serviços
de engenharia.
A Diretoria Executiva aprovou
naquela oportunidade a participação da Fundação na oferta restrita de cotas da primeira emissão do Fundo de Investimentos
em Participações – FIP OAS Empreendimentos –, no valor de até
R$ 500 milhões, limitado a 25%
das cotas do FIP.

9

O que orientou a decisão
da FUNCEF de fazer o investimento?

O processo de análise do investimento pela FUNCEF teve início em 4 de junho de 2012 e todos
os procedimentos relativos a novos investimentos foram seguidos. As análises técnicas internas
foram feitas à luz de pareceres de
risco, de conformidade, de governança e jurídico.

Na governança corporativa da
Sete Brasil, a FUNCEF indica dois
membros (titulares e suplentes)
para o Conselho de Administração

A FUNCEF contratou ainda a empresa Deloitte Touche Tohmatsu
para a prestação de serviços de assessoria financeira e jurídica na avaliação econômico-financeira da empresa OAS Empreendimentos S.A.
A Deloitte emitiu Relatório
de Avaliação Econômico-Financeira, adotado como base para a
determinação do valor de entrada no negócio, e também Relatório de Due Diligence Jurídica. Antes da aprovação pela Diretoria
Executiva, a proposta foi apreciada pelo Grupo Técnico de Investimentos, que recomendou o
investimento. O processo de análise envolveu mais de 25 técnicos
pertencentes às áreas de investimentos, governança, jurídica, de
risco e conformidade.

10

Quanto a FUNCEF investiu efetivamente?

A participação da FUNCEF no
FIP OAS Empreendimentos S.A. limitou-se à aquisição de 20% das
cotas do Fundo, pelo valor total de
R$ 400 milhões, a serem aportados
em dois momentos distintos.
Após o cumprimento de todas
as exigências legais, em 14 de fevereiro de 2014, foram integralizados
R$ 200 milhões.
Os outros R$ 200 milhões referentes à segunda parcela deveriam
ter sido aportados em fevereiro de
2015. No entanto, a Fundação op-
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7

Como a FUNCEF acompanha o que ocorre na Sete
Brasil?

e um membro (titular e suplente)
para o Conselho Fiscal. A Fundação
tem ainda direito de veto em diversas matérias deliberativas no âmbito do Comitê de Investimentos e
nas Assembleias de Cotistas.
A FUNCEF está acompanhando
de perto a evolução das medidas
adotadas pelos gestores da companhia com o objetivo de obter esclarecimentos e garantir o sucesso do
empreendimento.

Empreendimento da OAS,
localizado em Diadema, São Paulo

tou por não fazer o referido aporte, em razão do envolvimento da
OAS na Operação Lava Jato, com
reflexos na sua situação econômico-financeira.

11

Qual a situação atual da
OAS Empreendimentos?

A OAS Empreendimentos é parte no processo de Recuperação Judicial da OAS S.A. e será reestruturada como parte do processo que
envolve globalmente o grupo.

revista FUNCEF
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FIP OAS
EMPREENDIMENTOS

em curso na empresa, o número de
sondas a serem construídas e, consequentemente, o valor do projeto
serão adequados à nova realidade.

Divulgação

dar total transparência aos acionistas sobre as operações da companhia desde a sua criação.
Originalmente, os investimentos para viabilizar o projeto de
construção das 28 sondas foram
da ordem de R$ 25 bilhões. Desse
montante, cerca de 80% viriam de
alavancagem, por meio de recursos
obtidos juntos a agências financiadoras e a bancos de investimentos.
Com o processo de reestruturação
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rado pelos credores do Grupo, fato
que ainda não ocorreu.

12

Quais são os empreendimentos da companhia?

Até o momento em que a FUNCEF
tinha participação na governança da
Companhia, a OAS Empreendimentos detinha imóveis incorporados
com 43 Sociedades de Propósito Específico (SPE), sendo 22 empreendimentos entregues, 19 em construção e dois com obras não iniciadas.
Há ainda 60 projetos de lançamento.

13

A FUNCEF considera necessário aguardar os desdobramentos
da operação Lava Jato e seus efeitos
sobre a OAS para eventual decisão
acerca do investimento. A avaliação
é de que o momento não é adequado para se desfazer do ativo. Não
obstante, destaque-se que a OAS
Empreendimentos detém ativos reais, representados pelos imóveis em
sua carteira de desenvolvimento.

16
A obra de Belo Monte é fiscalizada pela Norte Energia e
agentes externos, como auditorias, companhias seguradoras,
Ibama, Funai, Aneel e Ministério Público

NORTE ENERGIA
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A FUNCEF já tem posição
definida em relação ao investimento?

direta de 10% na Norte Energia S.A.,
que dá o direito de a Fundação ter
representantes em todos os comitês técnicos além de ter a indicação
para o Conselho de Administração e
Fiscal. A Fundação também possui o
direito de indicar, em conjunto com
outros acionistas privados institucionais, um membro da Diretoria Executiva da Companhia.

Divulgação
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Em decorrência da Operação Lava Jato, na qual figura como investigado, o Grupo OAS passou a ter
problemas de financiamento, o que
acabou levando a construtora a enfrentar dificuldades financeiras.
Em 1º de abril de 2015 foi aceito pedido de recuperação judicial
do Grupo OAS, que previa um prazo de 60 dias para apresentação do
Plano de Recuperação Judicial. Assim, em 19 de junho de 2015, a OAS
apresentou o Plano de Recuperação Judicial, que deverá ser delibe-

Como se deu a decisão de
participação da FUNCEF
no Consórcio Norte
Energia?

O Consórcio Norte Energia é
responsável pela construção e operação, por 35 anos, da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que produzirá energia suficiente para suprir
o consumo de 18 milhões de residências nos atuais padrões de consumo no Brasil. Em julho de 2010, a
FUNCEF se integrou ao Consórcio.
A participação foi aprovada pela

Diretoria Executiva após análises
de viabilidade econômica, da relação de risco e retorno e dos requisitos de sustentabilidade socioambiental. Também foi avaliado que
o empreendimento está em linha
com os objetivos das políticas de
investimento dos planos de benefícios. Além disso, o projeto possui
perfil de longo prazo, com previsibilidade de receita e altas margens
operacionais que proporcionarão
retorno acima da meta atuarial.

15

Qual a participação da
FUNCEF no Consórcio?

A FUNCEF detém participação

De quanto foi o aporte de
capital adicional aprovado pela Fundação?

O Conselho de Administração
e a Assembleia Geral de Acionistas
da Norte Energia S.A. (NESA) aprovaram a elevação do capital social
da companhia de R$ 6 bilhões para
R$ 7,3 bilhões em março de 2015.
Dessa forma, houve aprovação para o aporte adicional de R$ 1,3 bilhão, cabendo à FUNCEF R$ 130 milhões, à sua participação de 10% no
capital social da Companhia.
Conforme estabelece o Acordo
de Acionistas, em sendo superado o
custo orçado para execução e implementação do empreendimento e na
hipótese de inexistência de outras
fontes de recursos, os acionistas têm
a obrigação de suportar eventual necessidade de aporte de capital.
O aporte foi objeto de avaliações
econômico-financeiras por parte
da FUNCEF, com foco na relação risco versus retorno, segurança e li-

17

Como funciona o investimento adicional?

18

Considera-se o Acordo de Acionistas da Companhia. Em sendo
superado o custo orçado para exe-

INVEPAR

20

O que é a INVEPAR?

Como se deu a decisão
de participação da Fundação?

A FUNCEF iniciou o investimento na INVEPAR no final de 2009
e realizou aportes no montante total de R$ 1,2 bilhão, avaliados em
2014 em mais de R$ 2,7 bilhões. A
decisão de investir na INVEPAR
justifica-se na aderência aos interesses da Fundação por ter previsibilidade de receita a longo prazo

Divulgação

A INVEPAR é um grupo brasileiro que opera nos setores de transporte e de infraestrutura, com foco
em rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. É uma das principais
empresas do setor de infraestrutura rodoviária e transportes do país.

21

O cronograma para a
construção da Usina está
sendo atendido? O atraso
traz consequências econômico-financeiras para o
projeto?

INVEPAR registrou receita líquida ajustada de serviços no valor de
R$ 3 bilhões em 2014, um incremento de 23,5% em relação a 2013

O cronograma físico e o cronograma financeiro estão compatíveis.
As obras civis alcançaram, em junho,
76% do total, não havendo atrasos significativos em relação ao planejado. A
Norte Energia vem tomando as medidas administrativas e legais cabíveis
para mitigar os riscos e impactos econômico-financeiros no projeto.

19
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cução e implementação do empreendimento e na hipótese de
inexistência de outras fontes de recursos, os acionistas têm a obrigação de suportar eventual necessidade de aporte de capital.
É importante ressaltar que esse aporte adicional de capital não
tem impacto significativo na taxa de retorno esperado do projeto (TIR), que, em função do comportamento de outras variáveis e
de ganhos adicionais não previstos
originalmente, permanece acima
da meta atuarial.

O empreendimento é fiscalizado de alguma forma?

A obra da UHE Belo Monte é fiscalizada pela Norte Energia e seus
respectivos órgãos de governança,
além de diversos agentes externos
destacando: auditorias internas e
externas contratadas pelos financiadores (Caixa Econômica Federal, BTG Pactual e BNDES), companhias seguradoras, Ibama, Funai,
Aneel e Ministério Público.

e por estar em consonância com a
missão de garantir a solvência dos
planos de benefícios. Além disso,
a INVEPAR registrou receita líquida ajustada de serviços de R$ 3 bilhões em 2014, um crescimento de
23,5% em relação ao ano anterior.
Vale ressaltar que não foram realizados mais aportes desde 2012.

22

Qual é a participação da
FUNCEF na INVEPAR?

A Fundação detém 25% das ações
da INVEPAR e tem direito de indicar
dois dos conselheiros de Administração e um conselheiro Fiscal. Ademais, cada acionista possui o direito
de indicar um membro nos Comitês
de Assessoramento: Comitê Financeiro, Comitê de Recursos Humanos
e Governança Corporativa, Comitê
de Auditoria e Comitê de Obras e Partes Relacionadas.
As ações são listadas na Bolsa
de Valores de São Paulo, mas por
não haver ações negociadas livremente (free float), não têm cotação diária, sendo que são valorizadas ou desvalorizadas por meio de
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quidez. A Entidade levou em conta, também, fatores relacionados à
governança do investimento, elemento fundamental para uma gestão adequada e para a busca da rentabilidade pretendida.
Sendo assim, em março de
2015, a Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo da FUNCEF
aprovaram de forma unânime a
proposta de aumento de capital da
Norte Energia.
Vale ressaltar que todos os demais acionistas, inclusive os fundos
de pensão que investem nesse projeto, aprovaram o referido aporte.
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Como funciona a relação
da INVEPAR com a OAS?

23

A OAS é detentora de 24,44% das
ações da INVEPAR e é a principal empresa de construção contratada pela
Companhia para realizar as obras das
concessões da INVEPAR. Dessa forma, a relação da FUNCEF com a OAS,
assim como com os demais sócios,
Petros e Previ, caracteriza-se como
uma relação de sócio.
Em decorrência da Operação Lava Jato, o grupo OAS passou a ter
problemas de financiamento, o que
acabou levando a empresa a dificuldades financeiras e, por isso, a decisão de vender alguns de seus ativos, entre eles a sua participação na
INVEPAR.
A G5 Evercore, empresa especializada em assessoramento de investimento estratégico, está conduzindo o processo de venda da
participação da OAS na INVEPAR.
Várias indicações de interesse foram

recebidas pela OAS e as partes selecionadas estão avançando para a fase de propostas vinculantes. Qualquer venda ocorrerá de acordo com
o processo de Recuperação Judicial.
É importante informar que a
FUNCEF não participa das negociações para alienação das ações da
INVEPAR detidas pelo Grupo OAS e
tampouco recebeu quaisquer notificações acerca do recebimento de
uma proposta firme pelo Grupo OAS.
Não obstante, caso a FUNCEF venha a receber notificação sobre oferta firme de compra das ações da
INVEPAR detidas pelo Grupo OAS, caberá a esta Fundação e aos demais
acionistas examinar a proposta e,
diante das condições apresentadas,
seguir seus ritos internos para aprovação ou não do exercício do direito
de preferência, que será submetido à
deliberação por sua Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo.
O Grupo Brookfield, empresa
de capital aberto com sede no Canadá que investe e opera no Brasil
desde 1899, tem mantido negociações com a OAS para adquirir sua
participação na INVEPAR. Como

parte do negócio, estão sendo estruturadas debêntures da OAS, que
serão adquiridas pela Brookfield,
no montante de R$ 800 milhões,
tendo como garantia parte das
ações da INVEPAR. Os demais
acionistas da INVEPAR, incluindo a FUNCEF, estão negociando a
concessão de excepcionalização
(waiver) para a operação. Destaque-se que os acionistas possuem
direito de preferência na compra
das ações detidas pela OAS.
Tendo em vista o processo de
recuperação judicial da OAS, uma
vez que seja feita uma oferta da
Brookfield pelas ações da INVEPAR
detidas pela OAS, será realizado um
leilão com a participação dos credores constantes do processo de recuperação judicial. Finalizado o leilão,
a Brookfield terá o direito de adquirir as ações da INVEPAR detidas pela OAS acrescendo 1% ao valor da
maior oferta. Posteriormente, os
atuais acionistas poderão exercer
seu direito de preferência, pelo prazo de 30 dias, nas mesmas condições da oferta feita pela Brookfield
ou qualquer credor da OAS.

Divulgação
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avaliações realizadas por bancos
de investimento ou empresas especializadas de primeira linha, geralmente com periodicidade anual.

VALE
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Quando e por que meio
se deu a participação da
FUNCEF na Vale?

A participação da FUNCEF na
mineradora Vale começou em 1997
no processo de privatização da
companhia.
Atualmente o investimento da
FUNCEF ocorre por meio do FIA
Carteira Ativa II, regulado nos termos da Instrução CVM nº 409. A
carteira é composta, preponderantemente, por ações de emissão da
Litel Participações S.A. Litel é o veículo de investimento na Valepar
S.A., que, por sua vez, é acionista
controladora da Vale S.A.

A Vale registra lucro líquido de R$ 5,1 bilhões no segundo trimestre de 2015,
com resultado 61% superior ao contabilizado no mesmo período de 2014
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Quanto a FUNCEF investiu e qual foi a evolução
do ativo Vale em comparação com a meta atuarial
dos planos de benefícios?

O investimento feito pela FUNCEF
na mineradora, em 1997, foi de
R$ 251 milhões. Desde então, a evolução do ativo na carteira da FUNCEF
esteve relacionada à evolução do

26

Que perspectiva é apontada para o investimento na mineradora?

Em recente mensagem dirigida
aos participantes da FUNCEF, o diretor-executivo Financeiro da Vale,
Luciano Siani, explica as razões da
queda do preço do minério de ferro

e assegura que a companhia apresentará no próximo período maior
competitividade no mercado internacional, com aumento de produção a custo menor. A perspectiva
apontada pelo diretor da companhia já começa a se materializar nos
demonstrativos contábeis da empresa. A mineradora registrou lucro
líquido de R$ 5,1 bilhões no segundo trimestre de 2015, após três trimestres consecutivos de perdas. O
resultado foi 61% superior ao registrado no mesmo trimestre de 2014.
Segundo a empresa, a melhoria
dos resultados veio com a ajuda de
maiores preços realizados e com a
redução em custos e despesas.
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Como se dá a precificação do ativo Vale?

A metodologia de precificação de Litel para efeito de reavaliação das cotas do Fundo consiste
em avaliação econômico-financeira da Vale, por meio de laudo elaborado por empresa independente especializada, observando-se as
regras estabelecidas na Instrução
CVM nº 438/2006.
Para elaboração do laudo, o avaliador utiliza o método Fluxo de
Caixa Descontado (importante metodologia de avaliação financeira,

que serve para a medição do tempo
de retorno do capital investido) em
razão de as ações de Litel não possuírem cotação em Bolsa de Valores.
Uma das premissas consideradas
pelo laudo da empresa independente é o prêmio de controle, em função
da participação indireta da FUNCEF
no bloco de controle da empresa por
meio da Valepar.
Conforme estabelece a regra
expedida pela CVM, o administrador do Fundo deve contratar
instituição independente, considerada de primeira linha pelo
mercado, para realização da precificação do ativo.
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valor do minério de ferro, tendo superado consideravelmente a meta
atuarial no mesmo período.
Até 2011, o investimento na
Vale foi fator preponderante nos resultados superavitários da FUNCEF.
Por outro lado, no período de 2011
a 2014, a desvalorização desse ativo foi um dos principais fatores para o atual déficit acumulado registrado pela Fundação, contribuindo
negativamente com aproximadamente R$ 3,7 bilhões.
Apesar da desvalorização do ativo no período recente, o investimento gerou retornos atrativos para a
Fundação. Nesse sentido, a Fundação
já recebeu dividendos no montante aproximado de R$ 733 milhões, o
que corresponde a um retorno acima
da meta atuarial no período de 1997
a 2014. Destaque-se que, nesse cenário, a FUNCEF ainda tem o ativo em
carteira, contabilizado pelo montante aproximado de R$ 5,6 bilhões.

Por que a FUNCEF não
se desfaz do investimento feito na Vale?

Há um acordo de acionistas que
impede a saída da FUNCEF antes
do prazo estabelecido. Isso só será
possível em 2017.
E há ainda outra questão a ser
avaliada antes de eventual decisão por desfazer do investimento
na mineradora: o fato de, no longo
prazo, ela ter dado resultados superiores à meta atuarial.
Isso significa que, em 2017, será
necessário analisar qual a melhor
decisão a ser tomada.

A FUNCEF tem modelo de governança que é fruto da conquista dos
participantes e assistidos e que possibilita a representação do segmento em todas as instâncias de administração e controle da Entidade.
Desde 2001, conforme regulamenta a Lei Complementar nº 108,

os conselhos Deliberativo e Fiscal são
compostos por 50% de representantes da Patrocinadora e 50% de membros eleitos pelos associados. Esse
formato permite que as decisões sejam tomadas de forma transparente, com foco nas necessidades tanto
da Patrocinadora quanto dos participantes, respeitando-se a saúde financeira do patrimônio da Fundação. A
partir da aprovação do novo Estatu-

to, em 2007, essa composição equilibrada também passa a ser realidade
na Diretoria Executiva.

revista FUNCEF
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Qual o papel da governança corporativa da
FUNCEF?
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pria Fundação. A composição é de
50% dos membros (titulares e respectivos suplentes) indicados pelos conselheiros deliberativos eleitos e 50% pela CAIXA e FUNCEF.
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A FUNCEF sofre alguma
ingerência política em
suas decisões?

A FUNCEF não sofre nenhuma
ingerência política em sua gestão. A
gestão de investimentos obedece a
rigorosos padrões técnicos de análi-

Processo de
investimento
32

O processo de escolha
dos investimentos tem alguma influência política?

revista FUNCEF
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Não. A FUNCEF realiza um criterioso e estratégico trabalho para
diversificar seu portfólio de investimento, mitigando risco e buscando os melhores retornos para os
planos de benefícios, em conformidade com a dinâmica da economia
mundial. O processo para a escolha
das melhores empresas para investir segue premissas que medem a
viabilidade econômica das operações, respaldado pelo rigor técni-
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co nas análises e o profissionalismo das equipes envolvidas.
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Quais são as etapas do
processo para aprovação
de um investimento?

A proposta de investimento em
determinado ativo só poderá ser
feita se estiver prevista na Política
de Investimento da Entidade. Cada
proposta tem sua viabilidade avaliada considerando o custo de oportunidade do investimento, ou seja, comparando-se aquela proposta
com outros investimentos possí-

se, previstos em normativos internos,
observando a legislação aplicável aos
fundos de pensão e os princípios de
segurança, liquidez e rentabilidade.
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Há risco de a FUNCEF se
tornar insolvente?

A FUNCEF não apresenta problemas de risco agregado de insolvência. A Fundação é sólida e
tem condições financeiras de honrar com suas obrigações com pagamento de benefícios.
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Essa é a estrutura mínima de
governança exigida pelo órgão regulador, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Todavia, a FUNCEF
vai além e estabelece, a partir de
2008, a composição de comitês de
assessoramento técnico – Benefícios, Ética, Investimentos e Qualidade das Informações Contábeis e
de Auditoria – formados por membros da Patrocinadora, representantes dos participantes e da pró-

veis, sob a ótica de risco e retorno.
Todas as propostas devem passar
por avaliação jurídica, de conformidade e risco e devem ser apresentadas ao
Grupo Técnico de Investimentos, que
tem caráter consultivo (exceto aplicações em títulos públicos federais).
Todas as propostas devem ser
deliberadas pela Diretoria Executiva de forma individual ou por meio
de regime de alçadas. Investimentos
superiores a 1% dos recursos garantidores dos planos de benefícios devem ser autorizados pelo Conselho
Deliberativo.

Equacionamento
de déﬁcit
34

O que caracteriza déficit
no plano de benefícios?

O plano de benefícios oferecido
por uma entidade de previdência

complementar (fundo de pensão)
encontra-se em equilíbrio quando
seu ativo líquido (ou ativos de investimentos) é equivalente à sua re-

serva matemática (recursos necessários ao pagamento dos benefícios,
os atuais e os futuros, trazidos a valor presente). Em resumo, o equilí-
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Quais planos a FUNCEF
administra e qual a situação de cada um deles?

A FUNCEF administra três planos de benefícios: REG/Replan, nas
modalidades saldada e não saldada; REB; e Novo Plano.
O REG/Replan, tanto na modalidade saldada quanto na não saldada, registrou em 2014 o terceiro ano
consecutivo de déficit acumulado.
Com R$ 40,8 bilhões em ativos
de investimentos, o REG/Replan
saldado acumulou déficit de R$ 5,5
bilhões nos últimos três anos. No
mesmo período, o REG/Replan não
saldado, com R$ 4,6 bilhões de ativos de investimentos, registrou déficit de R$ 485,9 milhões.
O Novo Plano registrou dois
anos consecutivos com déficit – no
acumulado, são R$ 30,2 milhões.
Seus ativos de investimentos atingiram R$ 7,3 bilhões.
O REB, mesmo tendo fechado
2014 com resultado inferior à sua
meta atuarial, segue superavitário
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Quais investimentos foram responsáveis pelo
déficit?

Os investimentos em renda variável foram um dos responsáveis pela
contração do resultado nos últimos
anos. Em 2014, a carteira de renda
variável foi impactada negativamente pelo resultado do FIA Carteira Ativa II (Vale), que encolheu 27%, e pelo investimento em Mercado à Vista
(ações), que apresentou retorno negativo de 5,07%.
A participação da FUNCEF no FIA
Carteira Ativa II, lastreado por papéis
da VALE, baixou para R$ 5,6 bilhões
na avaliação do final do último exercício. Nos últimos três anos (20122014), as reavaliações desse investimento sofreram redução de quase
40% (R$ 3,7 bilhões), cujo impacto,
principalmente, decorre do preço do
minério de ferro, que sofreu queda
abrupta de 50% no período.
No mesmo período, o Ibovespa apresentou queda de 11,89% e
a rentabilidade do mercado à vista foi de -5,25%. Por sua vez, a meta atuarial da Fundação acumulada
no triênio foi de 39,84%.
Vale ressaltar que, com os efeitos da crise, o comportamento do
mercado de capitais afetou a maioria dos fundos de pensão, em especial os de maior porte, que tem
portfólios de investimento mais
diversificados e maior alocação em
renda variável.
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Quais outros fatores impactaram nos resultados
da FUNCEF?

Outro fator que impactou de
forma preponderante os resultados da FUNCEF foi o contencioso judicial. Considerando que na
apuração do equilíbrio atuarial dos
planos é necessária a dedução dos
recursos provisionados para fazer frente a ações judiciais, é importante evidenciar sua relevân-

cia nos resultados da Fundação. O
número de ações judiciais contra a
Entidade segue em queda, mas seu
impacto financeiro continua em
alta e aumentou o reflexo no resultado do último exercício de 2014.
Enquanto o estoque do contencioso baixou de 15.281 ações em
2013 para 13.810 em 2014, o provisionamento cresceu 30,57% no período, passando de R$ 1,1 bilhão
em 2013 para R$ 1,4 bilhão. Em
quatro anos, o crescimento 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.
O déficit é, ainda, decorrência
da cobertura de custos com medidas de adequação dos planos de benefícios, entre as quais as mudanças de tábuas de sobrevida, e com
a revisão do valor dos benefícios
por meio de aumentos reais, sempre que os resultados foram superavitários, desde 2006.
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Quando é necessário fazer o equacionamento
do déficit?

Pelas regras aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os planos de benefícios
devem passar por processo de equacionamento quando apresentarem
déficit em patamar superior a 10%
da reserva matemática ou apresentarem três anos consecutivos com resultados deficitários.
Portanto, a FUNCEF terá que
apresentar ainda este ano plano
para equacionamento do déficit
do REG/Replan saldado e não saldado, a ser executado a partir de
2016. O REB e o Novo Plano não terão equacionamento este ano.
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em R$ 11 milhões. Seus ativos de investimentos somam R$ 1,3 bilhão.

Quais os montantes a serem efetivamente equacionados nas duas modalidades do REG/Replan?

Conforme prevê a Resolução CNPC nº 16, de 19 de novembro
de 2014, o déficit para fins de equa-
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brio significa ativo igual ao passivo.
No caso de o ativo líquido do
plano de benefícios atingir patamar superior ao da reserva matemática, caracterizando ativo
maior que passivo, tem-se superávit. Em situação inversa a esta, de
ativo inferior ao passivo, configura-se o déficit.
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cionamento é de R$ 5,1 bilhões no
REG/Replan saldado e de R$ 401,3
milhões no REG/Replan não saldado,
gerando um consolidado de R$ 5,5 bilhões (valor total a ser equacionado).
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Quem arca com o equacionamento?

A Patrocinadora e os participantes (ativos, aposentados e pensionistas). A paridade contributiva entre esses dois grupos está definida
na legislação, no regulamento do
REG/Replan e nos planos de custeio
aprovados em cada exercício.
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Quando terá início o
equacionamento?

Pela legislação, a Entidade de
Previdência Complementar deve elaborar o plano de equacionamento até o final do ano subsequente ao da apuração do
terceiro resultado deficitário consecutivo ou da constatação de déficit superior a 10% da reserva
matemática.
A implantação do plano deve se
dar no ano seguinte ao da sua elaboração. Sendo assim, a FUNCEF terá
que concluir até o final de 2015 o
seu plano para equacionamento do
déficit do REG/Replan e implantá-lo em 2016.

revista FUNCEF
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Quem na FUNCEF é responsável pela elaboração
do plano?

O plano de equacionamento da
FUNCEF está sendo elaborado por
um grupo técnico constituído com
representantes de todas as diretorias da Fundação. O trabalho se dá
à luz do regulamento do plano de
benefícios e da legislação em vigor,
em especial quanto à forma, prazos e metodologia.
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Já se tem ideia do percentual de contribuição a
ser instituído?

A definição do percentual de
contribuição extraordinária em
cada uma das modalidades do

“O PLANO DE
EQUACIONAMENTO
DA FUNCEF
ESTÁ SENDO
ELABORADO POR
UM GRUPO TÉCNICO
CONSTITUÍDO COM
REPRESENTANTES
DE TODAS AS
DIRETORIAS DA
FUNDAÇÃO. O
TRABALHO SE
DÁ À LUZ DO
REGULAMENTO
DO PLANO DE
BENEFÍCIOS E
DA LEGISLAÇÃO
EM VIGOR, EM
ESPECIAL QUANTO
À FORMA, PRAZOS E
METODOLOGIA”
REG/Replan é um dos principais
desafios do Grupo Técnico que está elaborando a proposta de plano.
O percentual guarda relação
com o tempo de 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).
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Quanto às contribuições,
já se sabe como serão
feitas?

As contribuições extraordinárias 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 Benefí-

cio Proporcional Diferido terão os
pagamentos efetivados por meio
de boleto bancário ou débito em
conta-corrente.
A parte que cabe à patrocinadora será repassada também em
parcelas mensais, correspondentes às feitas pelos participantes.
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Uma vez definida a contribuição extraordinária,
ela não muda mais?

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.
Em caso de déficits em exercícios
seguintes, não haverá implicação no
plano de equacionamento. Ou seja,
não incorrerá em acréscimo no valor a ser equacionado. Déficits futuros ficarão sujeitos a outro cálculo,
completamente distinto do que for
implantado em 2016.
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Como será a tramitação
da proposta de equacionamento nas instâncias
de decisão?

A proposta 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 de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST).
Em seguida, o plano de equacionamento será divulgado aos
participantes (ativos, aposentados
e pensionistas) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Arquivo pessoal
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Em entrevista exclusiva, o diretor executivo da
Vale, Luciano Siani, fala sobre a atual situação
da Companhia no mercado

Sergia encontrou no blog uma forma de se expressar

A

necessidade de libertar pela palavra a ideia
que fica aprisionada no pensamento levou a
aposentada Sergia Antonia Martins de Oliveira
Alves a criar o blog Palavras deLirantes. “Como sempre
gostei de escrever, achei que era hora de experimentar
e ver o que o mundo virtual poderia me oferecer e o
que eu poderia doar em troca”, conta.
Porém, o projeto só saiu do papel quando Sergia
preparava-se para a aposentadoria, depois de trabalhar por 30 anos como supervisora administrativa na
CAIXA de Teresina, no Piauí. “Em 2011, decidi passar
para um blog, sem muita pretensão, a produção que
antes tinha como destino o fundo das gavetas, ou,
quando muito, um círculo reduzido de amigos. Pensei
no blog por ser um canal de escoamento da produção
que não se prende à forma, ao gênero literário, ao tema, ou a outras condicionantes”, explica.
Desde o seu lançamento, o blog está muito ligado
à necessidade que Sergia tem de escrever. “Por ser
aberto e de livre acesso, o Palavras deLirantes é também uma forma de proporcionar a qualquer pessoa
em qualquer lugar do mundo um instante de encantamento por meio da leitura.
Segundo Sergia, os textos são de ficção, com toques
de realidade. “Todos eles partem de um evento, de um
acontecimento real, de uma lembrança, ou de algo que
me chama a atenção no dia a dia. No entanto, nada é mais
livre do que a imaginação. E no blog não tenho compromisso com uma descrição fiel da realidade”, afirma.
Para conhecer mais o trabalho da aposentada, acesse:
http://palavrasdelirantes.blogspot.com.br.
QUER DIVULGAR SEU TRABALHO ARTÍSTICO?
Envie um e-mail para revista@funcef.com.br para
avaliação
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Divulgação Vale

FUNCEF investe na Vale de forma indireta, ou seja,
a Fundação aplica no Fundo de Investimentos em
Ações Carteira Ativa II, que investe na Litel
Participações S.A., que é o veículo de investimento
na Valepar S.A., acionista da Vale.
Para explicar melhor a atual conjuntura econômica
no mercado de minério de ferro e como as oscilações
nos valores das ações impactaram diretamente nos fundos de pensão, o diretor executivo da Vale, Luciano Siani, concedeu entrevista para a TV FUNCEF no YouTube.
Siani fala sobre a atual situação da Vale no mercado nacional e internacional. Ele avalia que a mineradora continua com posição competitiva muito forte
no exterior e dominante no mercado interno, sendo a
maior produtora de fertilizantes do Brasil. O diretor
também comenta sobre as perspectivas de o preço do
minério de ferro voltar a subir e sobre o crescimento
previsto para os próximos anos.
Para assistir à entrevista na íntegra, acesse a TV
FUNCEF no YouTube. O canal também traz vários vídeos sobre previdência complementar, mitos e verdades sobre o equacionamento do déficit do REG/Replan
e Resultados de 2014, entre outros.
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A Vale e os fundos Palavras deLirantes
de pensão
NA WEB
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Previdência complementar na Europa
guarda semelhança com a do Brasil

Apresentação do modelo europeu focou a experiência suíça
e trouxe reflexões sobre o sistema brasileiro

O

Ao promover a discussão sobre
os regimes de previdência complementar do mundo, a entidade visou incentivar a reflexão sobre o
setor no Brasil.
A participação do presidente
da FUNCEF no evento aconteceu
em razão do convite da Abrapp,
com todas as despesas pagas.
A apresentação de Carlos Caser
aos gestores, dia 18 de agosto, na sede da Fundação, tomou como parâmetro a experiência suíça e destacou

conclusões para o modelo brasileiro.
No painel “O sistema previdenciário Suíço hoje e amanhã”, o presidente da Fundação expôs a estrutura
do modelo desse país, estabelecendo
paralelo com o brasileiro.
Lá, o sistema previdenciário está organizado em três pilares, sendo
portanto uma estrutura que guarda
grande similaridade com a do Brasil.
O primeiro pilar é o da esfera
pública, que é obrigatório e protege 99% da população. Corresponde
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presidente da FUNCEF, Carlos Caser, repassou aos gestores das diversas áreas da
Fundação uma síntese dos debates
que acompanhou nos dias 7 e 8 de
julho, em Zurique (Suíça), sobre a
previdência em países da Europa.
O seminário internacional foi
organizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp), com o tema “A Estrutura da
Previdência na Europa”.
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O primeiro fundo de pensão suíço
surgiu em 1818, criado por professores. A iniciativa foi sendo encampada pelas empresas privadas
ao longo do tempo, mas a lei federal que instituiu a obrigatoriedade
da previdência complementar no
estabelecimento da relação trabalhista só foi adotada em 1985.
A lei sobre portabilidade nos
fundos de pensão é de 1995. Em
2004, deu-se o aprimoramento do
sistema previdenciário e da transparência nos fundos de pensão.
Em 2010, houve uma reforma
do sistema de supervisão e de governança dos fundos e, em 2012,
foi criado o órgão federal de supervisão do sistema de previdência complementar.
Reforma do sistema – Este ano
ocorre na Suíça a discussão política sobre o sistema de previdência.
A reforma é prevista para até 2020.
Entre as propostas centrais estão a de igualar as idades de homens
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Presidente Caser explanou sobre as diferenças entre o sistema
de previdência complementar brasileiro e o europeu

e mulheres para a aposentadoria, aumentando a idade da mulher de 64
para 65 anos e a de reduzir a taxa de
conversão utilizada no cálculo dos
benefícios de 6,8% para 6% para pessoas acima de 40 anos.
Fundos de pensão – Os fundos de

pensão na Suíça atuam como instituições privadas ou públicas, tendo
como base a mesma lei. Seus planos
de benefícios passam por significativo processo de mudança desde 1985.
O número de planos de Benefícios Definidos (BD) decresceu 66%
entre 2000 e 2011. No mesmo período, o número de planos de Contribuição Definida (CD) cresceu 33%.
O sistema de previdência complementar suíço depara-se com
alguns riscos, tanto internos como externos.
Entre os riscos internos, estão
o uso de modelo de risco inadequado, fragilidades na estrutura
de governança e na disseminação
da educação previdenciária, falta
de treinamentos estratégicos, dificuldade no enfrentamento dos
problemas atuais e ausência de

mapeamento dos desafios futuros.
Externamente, os principais
riscos apontados foram retornos
insuficientes e volatilidade dos
mercados, aumento da lacuna demográfica (longevidade versus fertilidade/imigrações) e obstáculos
políticos à aprovação de reformas
necessárias ao sistema.
Reflexões – Como questões prin-

cipais, com maior relação com o
modelo brasileiro, Carlos Caser destacou os desafios da educação financeira e previdenciária, a inscrição
automática aos planos de benefícios
ofertados pelas empresas e a adequação das regras de solvência.
Com relação à inscrição automática, os dados mostram que,
nos fundos que a adotam, as taxas de desfiliação nas diferentes
faixas etárias são baixas, indicando a adequação da medida.
No Reino Unido, por exemplo, a
faixa etária mais elevada, de 60
a 65 anos, na qual a resistência
à adesão costuma cristalizar-se,
apresenta taxa de desfiliação de
apenas 28,4%.
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ao INSS brasileiro, que atualmente
protege 66% da população.
No segundo pilar está a previdência complementar, obrigatória até determinado nível de
renda e opcional para a faixa salarial superior. Protege 95% da força
de trabalho. As empresas contribuem tanto para a faixa obrigatória como para a opcional.
No sistema de previdência complementar brasileiro não há obrigatoriedade e a proteção alcança
apenas 2,5% da força de trabalho.
O terceiro pilar da estrutura
suíça é o individual (sem participação da empresa). Corresponde à
previdência complementar aberta
existente no Brasil e oferecida por
instituições financeiras.
A Suíça tem 8,2 milhões de habitantes, com 25% de estrangeiros.
Seu mercado de trabalho soma 4,6
milhões de pessoas. Os empresários somam 400 mil.
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SEU PATRIMÔNIO

Auditoria: validando
processos e mitigando riscos

A auditagem, tanto externa quanto interna, é um importante
instrumento de controle dos processos da Fundação
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auditoria é uma importante
ferramenta de assessoramento à alta administração
de uma empresa. A avaliação da qualidade dos controles internos mitiga
riscos, previne erros e auxilia gestores nas tomadas de decisão.
As auditorias são classificadas em interna e externa. A interna é executada por empregados da
empresa de forma contínua, com
amplo acesso a documentos e informações. O objetivo é avaliar a adequação dos controles e o nível de
aderência às políticas, legislação,
eficiência operacional, mas também validar os processos de gestão
referentes à governança corporativa, apontando eventuais desvios e
pontos vulneráveis da empresa.
A auditoria externa, em qualquer
empresa, tem a função de aumentar
o grau de confiança e veracidade das
demonstrações financeiras e patrimoniais da Entidade.
Nos fundos de pensão, a auditoria externa é uma exigência legal do
sistema de previdência complementar, previsto na Resolução CGPC nº
8, da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc).
O processo de auditagem é realizado por profissionais independentes,
por tempo determinado, com objetivo de atestar a exatidão das demonstrações contábeis, as quais devem
espelhar a real situação patrimonial
da entidade, bem como opinar sobre
o plano de enquadramento dos investimentos com base na Resolução
CMN nº 3.792/2009.

A CAIXA também realiza auditorias na FUNCEF. O papel como Patrocinadora é supervisionar e fiscalizar
a Fundação, seguindo o que determina a Lei Complementar nº 108/2001,
art. 25. Ela também monitora os processos com o objetivo de atestar a
conformidade e a mitigação dos riscos para a Fundação.
A Gerência de Auditoria Interna da Fundação tem participação ativa nos Conselhos Fiscal
e Deliberativo e na Diretoria Executiva. Essa participação é um ganho excepcional para a dinâmica do trabalho desenvolvido pela
FUNCEF e auxilia a Gerência no
cumprimento de seu papel de estar
sempre atenta às melhorias dos processos e ao controle dos riscos referentes à Fundação.
A auditoria interna, vinculada
ao Conselho Deliberativo, avalia a

eficácia, eficiência e efetividade dos
controles internos da Fundação.
Para estimar o número de processos que serão auditados no
ano, a área elabora um planejamento, baseado em uma matriz de
riscos e conformidade, que passa
pela avaliação do Comitê de Assessoramento Técnico de Qualidade das Informações Contábeis e
de Auditoria antes de seguir para
a aprovação do Conselho Deliberativo. Para 2015, foram definidos
25 processos, dos quais 15 já foram finalizados.
O trabalho da Gerência é avaliar processos que envolvem os pagamentos de benefícios, o cadastro
de participantes, os cálculos atuariais, a política de investimentos,
os suportes e controles tecnológicos, jurídico, contábil e de risco,
entre outros.

38 anos de conquistas e a
superação diária de grandes
desaﬁos, sempre
comprometida com o
presente e o futuro de cada
um dos nossos participantes.
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