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Tenacidade e equilíbrio
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O desafio está,
portanto, em buscar
o máximo de retorno
possível em conjuntura
de grandes e múltiplas
adversidades, sem
perder de vista a
estratégia apropriada
para um fundo de
pensão, aquela
orientada por objetivos
de longo prazo

s dificuldades da FUNCEF em obter resultados de investimentos compatíveis com as necessidades atuariais dos planos de benefícios, diante da realidade
econômica adversa, estão sendo enfrentadas com o equilíbrio e a tenacidade que o momento de crise exige.
A ação de maior relevância para o enfrentamento de déficits e a retomada de resultados que restabeleçam o equilíbrio
dos planos se dá pelo manejo da Política de Investimentos,
dentro das margens ditadas pelas análises de cenários. A iniciativa está em consonância com as avaliações de liquidez
dos planos de benefícios para o curto, médio e longo prazos.
O desafio está, portanto, em buscar o máximo de retorno
possível em conjuntura de grandes e múltiplas adversidades,
sem perder de vista a estratégia apropriada para um fundo
de pensão, aquela orientada por objetivos de longo prazo.
A iniciativa adotada pela FUNCEF é exatamente esta:
alterar de forma gradativa e consistente a trajetória de sua
Política de Investimentos, em atendimento às exigências do
momento, sem movimento brusco na alocação dos ativos,
para que o barco não perca o rumo na tempestade.
Conforme destaca a capa desta publicação, a Fundação
realiza dois movimentos básicos: redução da exposição em
ativos atrelados ao crescimento econômico e aumento da
alocação em ativos atrelados à inflação e aos juros. Cresce a
carteira de renda fixa e diminui a de renda variável.
São também assuntos nesta edição a alteração da metodologia de cálculo da meta atuarial determinada pelo órgão
regulador do sistema de previdência complementar, a presença da FUNCEF na CPI dos fundos de pensão e uma abordagem das razões que levaram a Fundação a investir na
empresa Sete Brasil.
A Revista FUNCEF aborda ainda iniciativas de reorganização financeira das famílias, considerando suas diferentes configurações, com foco no planejamento para a aposentadoria.
Boa leitura!
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A

Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão já ouviu os
presidentes das quatro grandes
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, entre eles, o
dirigente da FUNCEF, Carlos Caser.
O presidente falou à CPI, na
condição de testemunha, no dia
27 de agosto. Em sua apresentação, tratou sobre investimentos,
rentabilidade, governança, evolução patrimonial e resultados.
Caser mostrou todas as etapas
do processo pelo qual passam os novos investimentos antes de serem
aprovados – ou não – pelos colegiados (Diretoria Executiva e Conselho
Deliberativo). Apontou ainda que a
governança da Fundação passa pela gestão compartilhada nos órgãos
de decisão, fiscalização e assessoramento e pela normatização de procedimentos internos.

RÊNCIA

TRANSPA

Desde 2003,
todos os
Balanços vistos
por auditorias
independentes
e pelo Conselho
Fiscal foram
aprovados
O gestor mostrou que os resultados deficitários recentes têm
relação direta com os movimentos cíclicos da economia mundial.
O desempenho desfavorável da
Bolsa registrou variação negativa
de 21,73%, entre 2008 e 2014, afetando a carteira de renda variável
da Fundação. Nesse sentido, os títulos precificados pelo valor das
ações negociadas na Bolsa foram
afetados, entre esses um importante ativo: o Fundo de Investimentos em Ações Carteira Ativa II.
Caser também mostrou os impactos do passivo das ações judiciais
– da ordem de R$ 1,4 bilhão –
no valor do déficit e apresentou
aos parlamentares os custos das
medidas de adequação e dos ajustes reais de benefícios realizados
ao longo dos últimos anos. Essas
medidas e ajustes – decisões tomadas à luz da necessidade de ga-

rantir a perenidade dos planos e
recomposição de perdas dos benefícios dos assistidos acumuladas
na década de 90 – influenciaram
sobremaneira a existência do
déficit atual.
O presidente da FUNCEF explanou ainda sobre investimentos realizados pela Fundação em empresas
como Sete Brasil, Invepar e Norte
Energia (Belo Monte).
Na apresentação, retratou-se
o fato de que, desde 2003, todos os
Balanços vistos por auditorias independentes e pelo Conselho Fiscal foram aprovados. Caser chamou
atenção para outro aspecto importante: a FUNCEF teve entre 2003 e
2014 um total de 403 procedimentos
de auditoria interna, 60 de auditoria externa, 30 de auditoria CAIXA,
além de receber monitoramento da
área de risco da Patrocinadora duas vezes ao ano e fiscalização da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) no
mínimo anualmente.
Todos os documentos solicitados à Fundação pela Comissão
Parlamentar foram entregues à
Câmara dos Deputados. “Estamos
tranquilos, pois nossos processos
são bem documentados e nossa
governança é muito sólida. Entregamos toda documentação a fim
de colaborar de forma eficaz com
a CPI”, afirma Caser.

Acesse o QR Code e veja o
vídeo com o depoimento
do presidente da FUNCEF
veiculado pela WebTV Câmara
Baixe o aplicativo para leitura,
gratuitamente, em lojas virtuais
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Presidente da FUNCEF apresentou dados aos
parlamentares na CPI dos Fundos de Pensão
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As famílias do século 21

Como os novos arranjos familiares cuidam do
planejamento financeiro e previdenciário
O modelo tradicional de família
tem passado por mudanças em sua
organização e função desde a metade do século 20, originando novos arranjos familiares. São famílias
compostas por pessoas de um segundo casamento com filhos da relação anterior e da atual; famílias
formadas por pessoas que vivem
juntas sem contrair matrimônio;
famílias formadas por pessoas do
mesmo sexo com ou sem herdeiros;
e famílias monoparentais.
Planejamento financeiro e previdenciário – Assim como as famí-

> > SIMULAÇÃO

Simule seu benefício

Para saber como será o seu
benefício na aposentadoria,
faça uma simulação. O
cálculo apresentará a
provável renda vitalícia em
várias idades, contando
com sua contribuição e a da
Patrocinadora. É muito fácil:
acesse o Autoatendimento,
com login e senha, no site
www.funcef.com.br, clique na
seção “Simuladores” e siga as
instruções.

revista FUNCEF

Arquivo pessoal

lias tradicionais, os novos arranjos
familiares se preocupam com as finanças e planejam cuidadosamente
a aposentadoria. É o caso do participante Gilberto Dias dos Santos, de
Vitória da Conquista, na Bahia. Aos
57 anos, ele tem quatro filhos de
dois casamentos.

Gilberto conta que teve que repensar sua vida profissional depois
que os filhos mais novos nasceram.
“Ter filhos pequenos me obrigou a
redimensionar todos os planos futuros. Neste momento tudo é pra
eles. Então, adiei minha aposentadoria para não perder renda. Mas
também fiz um planejamento financeiro. Economizei ao longo da
vida e fiz alguns investimentos em
imóveis, prevendo o futuro”, conta.
Outro cenário muito comum é
ver famílias com filhos adultos ainda morando com os pais. “Hoje muitos adultos permanecem com os
pais, mesmo casados e com filhos,
aguardando oportunidades de emprego, sem calcular a importância
de buscar um equilíbrio financeiro, pois em alguns anos não terão a
aposentadoria como os pais tiveram
no mesmo prazo. Torna-se uma situação ‘bola de neve’, aumentando
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Gilberto Santos se planejou financeiramente e adiou a aposentadoria por causa dos filhos mais novos

NOME BEM-VIVER
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Arquivo pessoal

“Hoje muitos adultos
permanecem com
os pais, mesmo
casados e com
filhos, aguardando
oportunidades
de emprego,
sem calcular a
importância de
buscar um equilíbrio
financeiro”
Suyen Miranda

Especialista em
Administração e Finanças
com o passar das gerações”, explica Suyen Miranda, especialista em
Administração e Finanças pela Universidade de São Paulo.
Aposentadoria programada –

física e financeira. “Sou associado da
FUNCEF desde que entrei na
CAIXA, em março de 1990. Acredito
que a previdência complementar é
vital para garantir que a minha aposentadoria seja segura e que meu
padrão de vida seja mantido. Também tenho diferentes aplicações de
curto e longo prazos e procuro manter uma poupança mensal”, diz.

Em viagem, César Bezerra e seu companheiro

revista FUNCEF
revista FUNCEF
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César Bezerra é outro exemplo de
novo arranjo familiar que planeja o
futuro. Ele vive um relacionamento
homoafetivo estável há quase dois

anos. Empregado da CAIXA em São
Paulo, ele conta que teve que rever
seus gastos para não comprometer
as finanças. “Ainda que não tenhamos problemas financeiros, foi necessário observar com mais atenção
onde acontecem os maiores gastos
e se são realmente necessários.”
Preocupado com o futuro, César cuida de sua saúde
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OS CAMINHOS
PARA
ENFRENTAR
A CRISE
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FUNCEF promove alteração
gradual na trajetória de sua
Política de Investimentos, com foco
na retomada de bons resultados
para o patrimônio dos planos
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equilíbrio técnico dos planos.
“Além do aumento de rentabilidade, as medidas aprovadas na
diretoria da FUNCEF têm foco
principal na redução dos riscos”,
declara o diretor.
Marcellini afirma que, com a
forte elevação da taxa básica de
juros (Selic), há aumento da exposição em ativos de renda fixa,
a cada exercício, por representar
boa relação risco e retorno.

desse movimento, em 2013, a
aquisição de títulos públicos atrelados à inflação (incluindo compras e trocas) atingiu R$ 5 bilhões.
As trocas representaram R$ 3,5 bilhões. Ativos com vencimento em
2015, 2016 e 2017 foram trocados
por ativos com vencimento em
2035, 2040, 2050 e 2055, no intuito
de adequar o fluxo de vencimento
dos ativos ao fluxo de benefícios
de longo prazo dos planos.
Em 2014, foi adquirido R$ 1,8
bilhão em títulos públicos federais
atrelados à inflação, sendo R$ 766
milhões em trocas. Também houve resgate de R$ 980 milhões em
renda variável para recompor a liquidez do plano REG/Replan, aproveitando a recuperação da Bolsa no
período pré-eleitoral. Outra estratégia para reduzir a exposição a
risco foi a operação de proteção de
10% da carteira de renda variável
a mercado (R$ 200 milhões) contra oscilações do Ibovespa para patamares inferiores a 58.900 pontos,
operação esta que obteve resultado positivo, uma vez que o Ibovespa encerrou o ano de 2014 a 50.007
pontos.

revista FUNCEF
revista
FUNCEF

Comunicação FUNCEF

A estratégia está
assentada em
dois movimentos
básicos: redução
da exposição a
ativos atrelados
ao crescimento
econômico e
elevação da
alocação em
ativos atrelados à
inflação e a juros

Na prática – Para se ter uma ideia
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FUNCEF vem alterando
de forma gradual e consistente a trajetória de
sua Política de Investimentos,
com o objetivo de enfrentar as
adversidades geradas por mudanças nos cenários econômicos,
sobretudo a partir de 2012, quando a crise global passou a atingir
de forma mais significativa os
países emergentes e, em particular, o Brasil.
A estratégia está assentada
em dois movimentos básicos: redução da exposição a ativos atrelados ao crescimento econômico
e elevação da alocação em ativos atrelados à inflação e a juros.
Conforme o diretor de Investimentos da Fundação, Maurício
Marcellini, o redirecionamento
na alocação de recursos busca a
redução do nível de exposição a
risco dos planos, neste momento de baixo crescimento e alta
volatilidade dos mercados, aproveitando a elevação das taxas de
juros no curto prazo para contenção do déficit nos planos de benefícios. No médio prazo, o olhar
está direcionado à retomada de
resultados que restabeleçam o

Equipe de gestores da Diretoria de Investimento
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>> CONFIRA A MOVIMENTAÇÃO NOS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS, ENTRE AS CARTEIRAS, ASSOCIADA ÀS MUDANÇAS
NOS INDICADORES
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Cenário em 2013

Carteira da FUNCEF em 2013

11,37

10

8,22

8

5,91

6
4

Investimentos estruturados

Meta Atuarial

Investimentos imobiliários

Selic Over

Operações com participantes

Cenário em 2014
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Carteira da FUNCEF em 2014
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14,35

Meta da carteira da
FUNCEF para 2015
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4,30%

-2,8

Renda variável
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Investimentos estruturados

IPCA

Meta Atuarial

Investimentos imobiliários

Selic Over

Nesse ano, ainda em resposta
ao cenário adverso de curto prazo,
a FUNCEF seguiu com a estratégia de elevação da exposição em
renda fixa e de redução em ativos
atrelados ao crescimento econômico nos limites mínimos e máximos
da Política de Investimentos. Já foi

49,48%

Operações com participantes

adquirido R$ 1,6 bilhão em títulos
públicos federais e efetuados resgates líquidos (desinvestimentos –
investimentos) de R$ 686.1 milhões
de renda variável nas máximas do
índice Bovespa no ano.
A Fundação realizou ainda operação de proteção de 20% (R$ 451

milhões) da carteira de renda variável, em face de oscilações do índice
Bovespa para patamares inferiores a
58.000 pontos. A medida mostrou-se
importante para proteger o patrimônio da Fundação, tendo em vista
que a Bolsa está em patamares bem
abaixo do limite protegido.

revista FUNCEF
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Projeção de cenário para 2015
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>> ALOCAÇÃO
DECRESCENTE EM
RENDA VARIÁVEL
Com a estratégia de reduzir a
exposição em ativos atrelados ao
crescimento econômico, a alocação em renda variável contraiu de
34,5%, em 2013, para 27% dos ativos de investimentos do plano

maduro (REG/Replan), em setembro de 2015. Destacamos que esse
plano paga benefícios anuais acima de R$ 2 bilhões, o que aumenta
o desafio desta realocação de ativos num cenário de alta volatilidade nos preços.
No Novo Plano, a alocação em
renda variável foi reduzida de
31,9%, em 2013, para 19,7%, em

setembro de 2015. No REB, a redução foi de 35,84%, em 2013, para
26,1%, em setembro de 2015. Esses
planos recebem aportes anuais acima de R$ 1,5 bilhão, o que permite
a redução de exposição em Bolsa sem a venda de ações, uma vez
que esses novos recursos são direcionados para as demais classes de
ativo, em especial para renda fixa.

>> VEJA A VARIAÇÃO DOS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIO
60,0%
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dos títulos públicos federais; e
reduzir a concentração nos ativos de renda variável.

As metas da Política de Investimentos para 2015 foram
reformuladas com elevação para o segmento de renda fixa e
redução para os demais segmentos (renda variável e investimentos estruturados).

jovens, Novo Plano e REB, a otimização da liquidez – construída no primeiro semestre para
fazer face às necessidades do
PAA – e a revisão das previsões
de investimentos em operações
com participantes (demanda inferior à projetada no início do
ano) permitiram o redirecionamento de recursos para a renda fixa.
Os recursos redirecionados
para novos investimentos em títulos públicos federais, no consolidado FUNCEF, de setembro
a dezembro, são da ordem de
R$ 1,1 bilhão.

REG/Replan – Para a reformu-

lação de metas, foram assumidas as seguintes premissas no
plano maduro (REG/Replan):
zerar recursos para novos investimentos em classes de baixa
liquidez, em especial investimento estruturado; reinvestimento do fluxo de recebimento

REB e Novo Plano – Nos planos

Investimentos Estruturados –

Nesse segmento, decidiu-se que
somente haverá novos investimentos com recursos oriundos
de desinvestimentos de empresas da carteira de Fundos de Investimentos em Participações
(FIPs). No entanto, a Fundação
mantém o processo de seleção
anual que busca identificar as
melhores oportunidades de mercado que são habilitadas para o
investimento. Além disso, todos
os gestores de Private Equity que
estão captando recursos no mercado podem se cadastrar utilizando o site da FUNCEF.
Leia mais sobre
aplicações em renda
variável a mercado
pelo QR Code.

Baixe o aplicativo para leitura,
gratuitamente, em lojas virtuais.
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>> METAS DE
INVESTIMENTOS
PARA CADA PLANO
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A companhia nasceu como ótimo negócio de longo prazo,
embora atravesse período de turbulência
Divulgação

SEU PATRIMÔNIO

Por que investir na Sete Brasil?

Sonda de perfuração do tipo semissubmersível Urca, no estaleiro BrasFELS, em Angra dos Reis/RJ

revista FUNCEF

A
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descoberta do pré-sal* pela
Petrobras, em 2006, colocou
o Brasil entre as maiores
reservas de petróleo do mundo. Estima-se que nesse estrato estejam
guardados cerca de 80 bilhões de
barris de combustível fóssil.
O plano de negócios da petroleira, para o quinquênio 2009 a 2014,
estimava investimentos da ordem
de US$ 224 bilhões. A companhia realizara, em 2010, capitalização internacional por meio de oferta pública
de ações primárias no montante de
R$ 120 bilhões.
Estimava-se que seriam necessárias 40 sondas de perfuração para
operar nos blocos do pré-sal. A Petrobras licitara, em 2008, o afretamento de 12 sondas, que passaram
a ser construídas no exterior. As 28
sondas restantes deveriam ser construídas em estaleiros localizados no
Brasil, tendo em vista o índice mínimo de conteúdo local exigido por lei.

O marco
regulatório
do setor foi
alterado, com
a promulgação
de leis que
diversificaram
e aprimoraram
os sistemas de
concessão
Oportunidade relevante – Foi

nesse contexto, de relevante
oportunidade de negócio, que
nasceu, em 2010, a Sete Brasil,
empresa brasileira com foco na
construção de sondas de perfuração em águas ultraprofundas
para exploração de petróleo, gás

e óleo, produtos altamente competitivos e rentáveis no mercado
nacional e mundial.
Considerando apenas o sistema inicial, de sete sondas, a Sete Brasil já seria a sétima maior
companhia do mundo em número
de sondas específicas para águas
profundas. Com as 21 sondas adicionais ao projeto, figuraria entre
as duas maiores do mundo.
A FUNCEF, acompanhada de
outros grandes investidores brasileiros – Santander, Bradesco,
BTG Pactual, fundos de pensão
Petros (Petrobras), Previ (Banco
do Brasil) e Valia (Companhia Vale), além da própria Petrobras –,
viu na Sete Brasil aderência às
expectativas de retorno de longo prazo, apropriado a Entidades
de Previdência Complementar.
Confira a seguir os pilares de sustentação da tese favorável ao investimento.

* O pré-sal é uma camada que fica em grandes profundidades oceânicas, abaixo de espesso estrato de sal. É formado
por uma sequência de rochas sedimentares de mais de 100 milhões de anos. Os componentes orgânicos ali depositados
sofreram processos termoquímicos e se transformaram em petróleo e gás.

A decisão da FUNCEF de investir no FIP Sondas foi sustentada
por uma série de fatores favoráveis, presentes no cenário em
que foi tomada, com destaque para os seguintes:
• Baixa exposição da Fundação no setor de óleo e gás,
segmento fortemente impulsionado pela captação
internacional recorde da Petrobras, de R$ 120 bilhões, feita
em 2010, por meio de oferta pública de ações primárias.
• Parceria com a Petrobras, com a petroleira detendo
participação, direta e indireta, de 10% do capital social
da Sete Brasil e de 15% nas duas primeiras sondas de
perfuração, constituídas na SPE (Sociedade de Propósito
Específico), sendo a companhia a responsável pela
operação de ambas.

• Retorno projetado bastante atrativo – condizente com a
expectativa de retorno da classe de ativos e da meta atuarial.
• Perspectiva de alta demanda no mercado de sondas de
águas ultraprofundas, tendo em vista os equipamentos
necessários para explorar o pré-sal e os incentivos para
o mercado doméstico por meio da Política de Conteúdo
Nacional.

• A Sete Brasil foi criada para ser uma empresa locatária de
navio sonda, com previsão de receitas estáveis, lastreadas
nos contratos de longo prazo com a Petrobras, sem correr
o risco de exploração de petróleo (seria remunerada,
independentemente de se encontrar petróleo).

• Composição societária que incluía grandes bancos públicos
e privados, fundos de private equity internacionais e os
maiores Fundos de Pensão nacionais. Havia ainda a previsão
de capital da Sete Brasil na Bolsa de Valores, o que traria,
consequentemente, liquidez e perspectivas de valorização.
• Compromisso do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) de concessão de financiamento
de longo prazo, correspondente em até 80% (oitenta por cento)
do primeiro sistema de sondas (as sete primeiras), manifestado
por meio de uma carta datada de 30 de julho de 2010.
Decisão – Como cotista do FIP Son-

das, a Fundação passou a ter participação na Sete Brasil em 2011. A
decisão de entrar no negócio foi
tomada pela Diretoria Executiva
e pelo Conselho Deliberativo em
março daquele ano e estava pautada em análise estritamente técnica, baseada em pareceres das áreas

de investimentos, risco, conformidade e jurídica.
O projeto Sete Brasil foi apresentado à FUNCEF pelo Banco
Santander, na qualidade de operador financeiro da operação.
A avaliação econômico-financeira elaborada pelo Santander
foi corroborada pela CAIXA, que

SEU PATRIMÔNIO

Fatores favoráveis ao investimento

assumira a condição de administradora do FIP Sondas.
A FUNCEF injetou R$ 1,3 bilhão no empreendimento. O investimento inicial foi de R$ 350
milhões, em maio de 2011. Em
abril de 2012, a Fundação aportou
mais R$ 1,043 bilhão, em razão da
demanda de mais 21 sondas pela
Petrobras, totalizando 28, o que
implicou o crescimento da Sete
Brasil. A FUNCEF apenas manteve sua posição original, de participação correspondente a 19,21%
no projeto.
O montante investido pela FUNCEF teve valorização de
R$ 326 milhões até março de 2014,
atingindo R$ 1,7 bilhão. Depois
entrou em período de baixa, regredindo a R$ 1,2 bilhão na avaliação de março de 2015.
Dificuldades – Atualmente, a Se-

te Brasil enfrenta dificuldades,
dados os reflexos da operação “Lava Jato” nos projetos e nos negócios da companhia.
Os executivos envolvidos em
denúncias foram afastados dos
cargos e respondem por seus atos
no âmbito da Justiça.
A diretoria executiva da Sete
Brasil determinou a abertura de
processo de auditoria para verificar a regularidade de todos
os procedimentos licitatórios e
contratos relacionados ao seu
projeto, visando a dar total transparência aos acionistas sobre as
operações da companhia desde a
sua criação.
A empresa busca reestruturar-se
e superar os seus problemas. A
FUNCEF, como cotista, acompanha
de perto a evolução das medidas
adotadas pelos gestores da companhia, com o intuito de obter esclarecimentos e de garantir o sucesso do
empreendimento.
A FUNCEF patrocinará ações
judiciais cabíveis contra toda e
qualquer empresa ou pessoa que
venha a causar-lhe prejuízo.

revista FUNCEF
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FIQUE POR DENTRO

Shoppings na rede

Série no perfil oficial da FUNCEF no Facebook apresenta
shoppings que compõem a carteira imobiliária

L

dos planos, foi publicada, durante o mês de setembro, uma
série de matérias sobre os shoppings no perfil oficial da
Fundação no Facebook.
As postagens têm informações gerais sobre os empreendimentos e sobre a participação da FUNCEF.
Segmento de shopping centers – O segmento de shopping

representa 37,23% da carteira imobiliária da Fundação.
Os centros que se destacaram, apresentando valorização
positiva, foram o River Shopping, em Petrolina/PE, e o
Center Barra Shopping, em Salvador/BA, com ganhos
patrimoniais de 47,65% e 31,87%, respectivamente.

revista FUNCEF

Divulgação

á pelos anos 60, o Brasil começou a conhecer os
primeiros shopping centers como são conhecidos hoje. Desde então, esses empreendimentos
só crescem e se mostram bons investimentos para
Fundos de Pensão.
Não é à toa que a FUNCEF apresenta importante
rentabilidade no segmento de shoppings da carteira
imobiliária. Somente em 2014, os 16 empreendimentos nos quais a Fundação tem participação tiveram
valorização de 10,10%.
Para que os participantes conheçam melhor esses
centros comerciais e seus resultados para o patrimônio
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Center Barra Shopping, em Salvador/BA, registrou valorização de 31,89% em 2014.

Shoppings

Participação

Amazonas Shopping (Manaus/AM)
Auto Shopping Global

Arquivo pessoal

Conheça os shopping centers em
que a FUNCEF tem participação:

39%
100%

(Santo André/SP)

Center Lapa (Salvador/BA)

60,93%

Shopping Barra (Salvador/BA)

11,874%

Shopping Bougainville (Goiânia/GO)

30%

Brasília Shopping (Brasília/DF)

50%

Canoas Shopping (Canoas/RS)

72,59%

Conjunto Nacional (Brasília/DF)

20%

Morumbi Shopping (São Paulo/SP)
Pantanal Shopping (Cuiabá/MT)
Shopping Pátio Belém (Belém/PA)
Shopping Pátio Paulista
(São Paulo/SP)

Pátiomix Costa Verde (Itaguaí/RJ)
Shopping Praça da Moça
(Diadema/SP)

Shopping Quê! (Águas Claras/DF)
River Shopping (Petrolina/PE)

9%
20%
60,93%
30%
76%
53,20%
100%
57,59%

Saiba mais – Em 2014 os Investimentos Imobiliários

tiveram rendimento de 16,77% ante uma meta atuarial de 12,07%. No acumulado de três anos (2012 a
2014), o rendimento foi de 73,56% contra uma meta atuarial 39,84%. O valor econômico dos ativos da
carteira imobiliária é obtido por meio de laudo de
avaliação independente produzido por empresa contratada no mercado.
Siga a página da FUNCEF no
Facebook e no Twitter e fique
por dentro dessa e de outras
notícias sobre a Fundação.

FIQUE POR DENTRO | VOCÊ É O AUTOR

O Poder da
Educação

VOCÊ É O AUTOR

O livro do participante José Cavalcante Ribeiro mostra como
a educação melhora a qualidade de vida das pessoas

E

ducação. Substantivo feminino que tem o objetivo
de assegurar a formação e o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. Foi motivado por ela que José
Cavalcante Ribeiro escreveu a autobiografia O Poder da
Educação – numa trajetória de superação.
O livro transcorre pela história de vida de José, que
trabalhou 32 anos na CAIXA e se aposentou em 2010, e
contempla a cultura popular e os costumes de sua época.
A autobiografia também faz com que o leitor reflita sobre
a força da educação na melhoria da qualidade de vida das
pessoas.
“Fiz a opção pelo tema educação por seu poder transformador, principalmente, na vida das pessoas que, assim
como eu, saíram da base da pirâmide social, melhorando
sua qualidade de sobrevivência e, ao mesmo tempo, promovendo a inclusão social, contribuindo para que nosso
país se desenvolva e reduza as desigualdades”, conta.
Dentre os capítulos do livro, José destaca a conclusão,
que traz uma mensagem motivacional, especialmente
para o público jovem. “Quero despertar neles a força que
possuem para sair de uma situação adversa e dar a volta
por cima, utilizando como instrumento a educação”, diz.
O livro O Poder da Educação – numa trajetória de
superação custa R$ 20,00 e pode ser adquirido em qualquer Livraria Saraiva do Brasil.
QUER DIVULGAR SEU TRABALHO ARTÍSTICO?
Envie um e-mail para revista@funcef.com.br para
avaliação
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SEU BENEFÍCIO

Planos têm metas atuariais distintas

Cada plano terá rentabilidade mínima a ser alcançada por
meio dos investimentos

O

s planos de benefícios da
FUNCEF não seguem mais
uma meta atuarial única.
Com a nova regra estabelecida em
novembro de 2014 pelo Conselho
Nacional de Previdência Complementar (CNPC), a partir 2015 a
meta passou a ser fixada tendo em
conta a rentabilidade esperada
dos investimentos e o prazo médio de pagamento dos benefícios.
Na prática, implica dizer que
cada plano tem a sua própria meta atuarial.
A Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
(Previc) passou a publicar uma
taxa de juros baseada nos títulos públicos de longo prazo, indexados à inflação (NTN-B). O valor
corresponde à média dos preços
das NTN-B dos últimos três anos.
A taxa divulgada pela Previc e
o tempo médio para pagamento

revista FUNCEF

Metas
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Na prática,
implica dizer
que cada
plano tem a
sua própria
meta atuarial
de benefícios (duration do plano) estabelecem o índice da meta atuarial.
Caso o estudo da rentabilidade esperada para o plano, feito
pela Entidade Fechada de Previdência Complementar, indique
uma taxa que esteja fora do intervalo estabelecido, torna-se
necessário solicitar autorização
da Previc para praticá-la.
A resolução do CNPC acaba
com a regra que estabelecia a
redução anual de 0,25 ponto

percentual na meta de rentabilidade dos planos de benefícios, dos
6% vigentes em 2012, até chegar a
4,5% em 2018.
Metas para 2015 – Com a nova
norma, as metas atuariais dos planos de benefícios da FUNCEF, para 2015, ficaram em: INPC + 5,67%
para o REG/Replan não saldado;
INPC + 5,63% para o REG/Replan
Saldado; INPC + 5,63% para o Novo
Plano; e INPC + 5,54% para o REB.
Caso não tivesse ocorrido a
mudança de metodologia, a meta atuarial para todos os planos
da Fundação seria INPC + 5,25%,
redução de 0,25 ponto percentual
em relação ao ano anterior, que
foi INPC + 5,5%.
> > PARA NÃO ESQUECER

A meta atuarial é a
rentabilidade mínima a ser
alcançada, por meio dos
investimentos com recursos
dos planos, de modo a
garantir o pagamento de
benefícios aos participantes.
> > ATENÇÃO!

Metas atuariais de
cada plano
REG/Replan não saldado:
INPC + 5,67%

REG/Replan Saldado: INPC +
5,63%
Novo Plano: INPC + 5,63%
REB: INPC + 5,54%

