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BEM-VIVER

À

frente da FUNCEF desde 6 de abril de 2016 – e
de lá para cá se vão poucos dias – tenho tido
contato com os mais diversos assuntos relacionados ao cotidiano dessa valorosa Entidade. A minha percepção, de alguém que até então compreendia
a Fundação com olhar externo, já ganhou um novo desenho. Gostaria de compartilhar essas impressões, de
maneira geral, com vocês.
Primeiramente, percebo que temos um quadro
de profissionais de alto nível, comprometido com
a missão, a visão e os valores da Instituição. Isso é
muito bom porque nos dá segurança quanto à administração do patrimônio dos planos e a certeza de
que será honrado o compromisso de pagar os benefícios todo dia 20 de cada mês.
Além disso, há um esforço normativo ocorrendo
há algum tempo, e que se acentuou em 2016, que fará com que a FUNCEF tenha até o final deste ano em
torno de 160 normas internas. Antes de 2003 eram
apenas cinco normativos. Um aperfeiçoamento importante na governança da Organização.
E por falar em governança, está em andamento
o Processo Eleitoral FUNCEF 2016, uma conquista de
todos os participantes ativos da CAIXA, aposentados
e pensionistas que se consolidam cada vez mais na
trajetória da Entidade.
Nessas eleições, serão preenchidas uma vaga de
titular e uma vaga de suplente para cada um dos
conselhos – o Conselho Deliberativo e o Conselho
Fiscal. Ao todo, sete chapas foram homologadas pela Comissão Eleitoral. A votação ocorrerá em maio,
com início às 11h do dia 16 e encerramento às 18h
do dia 18.
Destaca-se que o voto é um legítimo instrumento de voz ativa na Fundação e reforça a democratização e a gestão compartilhada na FUNCEF. Por isso,
convido a todos a eleger seus representantes e contribuir ativamente para fortalecer cada vez mais a
nossa Entidade.
Em relação à gestão dos planos de benefícios, entrará em vigor o equacionamento do déficit do REG/
Replan Saldado, previsto em lei e de caráter mandatário. Veja nesta edição as regras que estabelecem as
bases desse processo.
Há ainda um cenário econômico instável que influenciou negativamente os resultados da FUNCEF
nos últimos anos. Nesse contexto, tão logo o Conselho Deliberativo da Fundação aprove o balanço do

exercício 2015, disponibilizaremos todas as informações aos participantes, de forma ampla e transparente.
Ressalta-se que, em janeiro, houve reajuste regulamentar de 11,28% aos assistidos da modalidade saldada do REG/Replan, do REB e do Novo Plano, com
base no INPC acumulado entre os meses de janeiro
e dezembro de 2015, o que mostra a capacidade da
Fundação de arcar com suas responsabilidades.
Certamente, a FUNCEF é firme, sólida e capaz de
honrar os compromissos assumidos com seus participantes, aposentados e pensionistas. Tanto que
a Fundação faz parte do conjunto de entidades fechadas de Previdência Complementar que, apesar da
instabilidade conjuntural que atingiu em cheio o sistema, opera atualmente com um nível de solvência
próximo aos 93%, indicando o quanto de seu passivo
encontra-se coberto pelos ativos que possui.
Não esqueçamos que é preciso ter equilíbrio e
profissionalismo para alcançar os objetivos esperados para cada plano de benefícios.
Boa leitura!

Sérgio Mendonça
Diretor-presidente da FUNCEF
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ESPECIAL
CAPA

Previdência nas redes sociais:
facilidades e benefícios

Freepik

Interação promovida pela ajuda no diálogo entre
entidades e seus participantes

A

cada ano que passa as pessoas estão mais conectadas.
As redes sociais invadiram
a vida pessoal e profissional, deixando todos on-line por horas.
Segundo pesquisa realizada em
2014 pelo comScore (companhia líder em tecnologia de internet), o
Brasil lidera o ranking de engajamento on-line. Os dados da empresa
mostram que os usuários brasileiros navegam 29,7 horas por mês,
sete horas a mais do que a média
mundial. Ainda de acordo com a
pesquisa, o Facebook lidera a categoria das redes sociais no País.

da comunicação digital e sua forma
de expressão, os fundos de pensão
viram a necessidade de se aproximar dos seus participantes e entraram para as redes sociais.
>> FIQUE CONECTADO

• Durante o ano de 2016,
a FUNCEF publicará,
quinzenalmente, vídeos
no canal do YouTube,
esclarecendo as principais
dúvidas dos participantes.
• Curta as páginas da
FUNCEF no Facebook,
Twitter e YouTube e fique
por dentro de dicas sobre
educação financeira e
previdenciária.

Na avaliação de Jussara Salustino,
diretora da Abrapp (Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Privada), o acesso do público
que busca informações sobre fundo
de pensão é crescente. “É por meio
das redes que as entidades podem
encontrar e engajar seu público. Eles
buscam conteúdos que os distraiam
e que agreguem conhecimento”, diz.
Diante do atual cenário em que
vivem os fundos de pensão brasileiros, Salustino avalia que as redes sociais ajudam a minimizar rumores.
“Os participantes estão lá e propagando informação. Concentrar a
comunicação em perfis oficiais é fundamental para se posicionar diante
dos questionamentos, além de ser
uma ferramenta para ouvir o que
eles querem dizer”, afirma.

Mais diálogo entre a FUNCEF
e participantes – A Fundação

aderiu, em março de 2015, às mídias sociais, ampliando o diálogo
com os participantes e o trabalho de transparência. Em 2015, a
FUNCEF registrou 47 mil seguidores ativos, sendo 46,5 mil no
Facebook, 209 no Twitter e 704 no
YouTube.
A t é hoje, foram avaliados
e respondidos mais de seis mil
questionamentos e comentários
sobre os mais variados assuntos,
como investimentos, governança,
legislação, educação financeira e
previdenciária, regras dos planos
de benefícios, participações, repercussão de notícias veiculadas
pela mídia e sobre o trabalho realizado diariamente na FUNCEF.
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Processo Eleitoral FUNCEF 2016

Participantes renovarão por voto os mandatos de um
terço do Conselho Deliberativo e de metade do Conselho
Fiscal. São sete as chapas concorrentes

E

stá em curso o Processo Eleitoral 2016 da Fundação, para
a escolha de conselheiros deliberativos e fiscais pelo voto direto
dos participantes. O pleito teve início
com a instalação da Comissão Eleitoral, em 15 de fevereiro, e vai até o dia
2 de junho, data da posse dos conselheiros eleitos. A votação ocorrerá
entre os dias 16 e 18 de maio.
Serão renovados os mandatos
eletivos de um terço dos componentes do Conselho Deliberativo
e de metade dos integrantes do
Conselho Fiscal. As chapas são

compostas de um candidato titular e um suplente para o Conselho
Deliberativo e de um titular e um
suplente para o Conselho Fiscal.
O pleito será disputado por sete
chapas homologadas pela Comissão Eleitoral. São elas: Auditores
de Olho na FUNCEF (Chapa 1); Gestão e Participação (Chapa 2); Reage
FUNCEF (Chapa 3); Independência
e Conhecimento na FUNCEF (Chapa 4); FUNCEF pra Gente (Chapa
5); SOS FUNCEF — Quem mexeu no
meu dinheiro? (Chapa 6); e Controle e Resultado (Chapa 7).

>> COMISSÃO ELEITORAL

A Comissão Eleitoral é composta
de cinco membros escolhidos
entre os eleitores. Um é indicado
pela CAIXA, um pela Diretoria
Executiva da FUNCEF e três pelos
conselheiros deliberativos eleitos.
O presidente da comissão
é escolhido pelo Conselho
Deliberativo entre os indicados
pelos conselheiros eleitos, e
seu secretário é indicado pela
Diretoria Executiva.
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Confira a seguir a composição das chapas concorrentes:
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CHAPA 1: AUDITORES DE OLHO NA FUNCEF

CHAPA 2: GESTÃO E PARTICIPAÇÃO

Titular

Titular

Conselho Deliberativo
Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

José Robson Almeida de Oliveira
Normando Kleber Xavier Alves

Paulo Germano da Costa Alves
José Luiz Machado Freire

Conselho Deliberativo
Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Lúcio Flávio Mourão Santos

Rogério Antonio Vida Gomes

Heitor Menegale

José Alves Feitosa Filho

SEU BENEFÍCIO
CHAPA 3: REAGE FUNCEF

CHAPA 4: INDEPENDÊNCIA E CONHECIMENTO NA FUNCEF

Titular

Titular

Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Rossini Ewerton Pereira da Silva
Ademar de Souza Santos

Marlene Almeida Marinho

Alfredo Alves da Costa Filho

Conselho Deliberativo
Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Lizandre de Souza Borges
Leo Paim de Mesquita

Célia Margit Zingler

Rita de Cassia de Souza

CHAPA 5: FUNCEF PRA GENTE

CHAPA 6: SOS FUNCEF – QUEM MEXEU NO MEU DINHEIRO?

Titular

Titular

Conselho Deliberativo
Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Antonio Luiz Fermino

Emanoel Souza de Jesus

Valter San Martin Ribeiro

Silvana Andrea F. P. Anaruma

Conselho Deliberativo

Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Beatriz Kauduinsk Cardoso
Carlos Antonio Silva

José Mauro de Araújo Borges
Liane Vinagre Klautau

CHAPA 7: CONTROLE E RESULTADO
Conselho Deliberativo
Titular

Suplente

Conselho Fiscal
Titular

Suplente

Luiz Henrique Muller
Antônio Schuck

Analia Miguel Anuisiewicz
Marta Turra

revista FUNCEF
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Eleitores

São considerados eleitores os participantes inscritos em plano de benefícios
administrado pela Fundação
até 31 de janeiro de 2016.
Entre os participantes assistidos, o pensionista deve ser maior
de 18 anos, com benefício vitalício. Em caso
de haver mais de um pensionista cujo benefício tenha
o mesmo participante — ativo ou assistido — por origem, é considerado eleitor o
beneficiário mais idoso.

Votação pela
página das Eleições

Acessando www.funcef.
com.br/eleicoes2016, o eleitor clica em ‘Votar’, preenche
os dados solicitados (patrocinadora, matrícula e senha de votação) e, em seguida,
é direcionado ao painel de votação. Depois
disso, é só clicar na chapa de sua preferência e no botão ‘Votar’. Para voto em branco, o usuário não escolhe nenhuma chapa
e clica em ‘Votar’. Para anular o voto, basta selecionar mais de uma chapa e clicar
em ‘Votar’. Em todas as situações aparecerá uma mensagem de confirmação.

Como votar

revista FUNCEF

Ativos – Se o eleitor for
empregado da CAIXA em
atividade, em gozo de férias
ou em licença remunerada,
o voto será pelo Autoatendimento, opção 4.1
do SISRH, que pode ser acessado em qualquer
unidade da empresa.
Esse eleitor deverá selecionar a opção
‘Eleições FUNCEF 2016’, seguir as orientações
e fazer a sua escolha. Caso tenha dificuldade
em utilizar o sistema SISRH, deverá procurar
o suporte da CAIXA.
Aposentados e demais votantes – O eleitor
aposentado, pensionista, aquele que aderiu ao
recente Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA),
autopatrocinado, empregado da CAIXA em licença não remunerada, cedido ou empregado
da FUNCEF receberá carta-senha pelos Correios e votará pela página das Eleições 2016
(www.funcef.com.br/eleicoes2016) ou pelo
telefone 0800 722 0158.
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Período de votação

A votação ocorrerá em maio,
com início às 11h do dia 16 e
encerramento às 18h do dia 18.

www.funcef.com.br/eleicoes2016

Ao participar dos debates
no decorrer do processo
eleitoral e, sobretudo, ao
votar, o participante ativo,
aposentado ou pensionista
estará não só exercendo
um direito, fruto de uma
conquista que é de todos
nós, mas estará também
dando demonstração de
interesse por seu fundo de
pensão.

O voto é, portanto, expressão
de compromisso com o
futuro, uma atitude pela
construção do bem-estar
na aposentadoria e pela
proteção aos seus familiares.

Senha para votação

Os eleitores que votam pela
página Eleições 2016 e por telefone receberão carta com senha de
votação, composta por seis números, incluindo os zeros, encaminhada pela FUNCEF. Se o
eleitor perder ou não receber a
senha, poderá votar somente pelo 0800 722 0158, a partir da confirmação de dados
cadastrais a um
atendente.

>> COMPOSIÇÃO
DOS CONSELHOS

O Conselho Deliberativo (CD)
é composto de seis membros
titulares e seus respectivos
suplentes. Três conselheiros
titulares e três suplentes são
eleitos pelos participantes e
três titulares e suplentes são
indicados pela Patrocinadora.

SEU BENEFÍCIO

Para votar por telefone ligue
0800 722 0158 e siga as instruções
da gravação.
Em caso de dificuldade por não
reconhecimento de matrícula e senha, verificar se o aparelho telefônico está configurado para TOM e
não para PULSO.
Se o telefone estiver ligado a um
PABX, usar uma linha direta.
Realizar a chamada de
um aparelho fixo ou
móvel identificável.

>> COMPROMISSO
COM O FUTURO

O Conselho Fiscal (CF) é
composto de quatro membros,
dois titulares e suplentes
eleitos pelos participantes
e dois titulares e suplentes
indicados pela Patrocinadora.

As eleições de conselheiros
ocorrem a cada dois anos,
para mandatos de quatro anos.
Em um dos pleitos são eleitos
dois terços dos conselheiros
deliberativos e metade dos
conselheiros fiscais e, no
outro, elege-se um terço dos
membros do CD e metade
dos integrantes do CF.

A composição paritária dos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal começou a ser adotada
em 2002. Trata-se de uma
conquista dos participantes
e suas representações
associativas e sindicais,
bem como de um marco
para a democratização e
modernização da governança
da Fundação. O passo
seguinte foi a instituição
da paridade também na
Diretoria Executiva, em 2006.

FIQUE ATENTO
Votação entre os dias 16 e 18 de maio.
Pela página www.funcef.com.br/eleicoes2016
ou pelo telefone 0800 722 0158.
Confira todas as informações sobre o processo
eleitoral e conheça as propostas das chapas
concorrentes em www.funcef.com.br/eleicoes2016.

revista FUNCEF

Votação por telefone
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A boa governança nos imóveis

Além da gestão adequada e conservadora, a FUNCEF
reavalia seus imóveis obedecendo a critérios e regras
do setor que visam a bons retornos para os planos

A

Carteira Imobiliária da
FUNCEF é composta por 16
shopping centers, sete hotéis e
118 imóveis para renda (edifícios comerciais, galpões logísticos e lojas).
Nos últimos cinco anos, os ativos
da carteira imobiliária repassaram à
FUNCEF um montante de aproximadamente R$ 1,71 bilhão. Nesse mesmo período, a carteira obteve uma
valorização patrimonial de 54,32%,
saltando de R$ 3,29 bilhões em 2011
para R$ 5,08 bilhões em 2015, conforme resultado do processo de reavaliação da carteira.
Evolução do valor de avaliação
Ano

Valor (R$)

2012

3.726.647.186,00

2011

2013
2014

2015

Crescimento
entre 2011 e
2015

3.298.157.258,60
4.513.463.977,20

4.875.723.026,31
5.089.810.618,41
54,32%

A evolução dos resultados é
fruto de uma governança corporativa conservadora balizada na
ética e de uma gestão adequada
que preza pelo desenvolvimento dos empreendimentos agregando valor. “A modernização de
shoppings, por exemplo, como é
tendência no mercado, gera uma
cadeia de valor que atrai lojistas
e consequentemente o público.
Ou seja, desenvolvemos os empreendimentos buscando retornos para os planos, mas também
trazemos benfeitorias para a sociedade, com a geração de empregos, ampliação de lugares de
lazer e convivência e desenvolvimento da economia”, explica
Carlos Borges, diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF.
Processo de avaliação imobiliária – A valorização da carteira

é aferida no processo de avaliação dos imóveis. Tal medida é

iniciada na Coordenação de Engenharia e Arquitetura da FUNCEF, que atua na definição das
premissas que norteiam as avaliações, tudo balizado pela legislação do segmento e normativos
internos da Entidade.
>> AVALIAÇÕES ANUAIS

Conforme estabelece a
Legislação (Instrução SPC
nº 34, de 24/09/2009), as
Entidades Fechadas de
Previdência Complementar
(EFPC) devem realizar as
avaliações pelo menos a
cada três anos. A Fundação
as realiza anualmente
visando a mitigar riscos.

As avaliações são feitas por
empresas do mercado. Todo o
trâmite, desde a contratação das
empresas até o recebimento dos
laudos técnicos, é transversal,

revista FUNCEF
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Ano

Shopping (R$)

Hotéis (R$)

Renda (R$)

Consolidado (R$)

2011

115.752.158,12

39.326.010,31

112.365.967,56

267.444.135,99

2012

127.815.858,61

48.571.048,12

113.666.931,87

290.053.838,60

2013

136.617.109,34

56.099.129,02

157.392.653.93

350.108.892,29

2014

150.887.356,23

68.991.528,37

157.609.891.98

377.488.776,58

2015

157.643.139,27

63.784.626,78

203.849.937,85

425.277.703,90

TOTAL

688.715.621,27

276.772.342,60

744.885.383,19

1.710.373.347,36

663,61%
553,95%

700%

138,80%

55,15%

253,51%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilidade

>> O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

• A Resolução MPS/CGPC nº 13 estabelece que as EFPC devem
se assegurar de que as empresas e profissionais contratados
para lhe prestar serviços especializados tenham qualificação
e experiência adequadas às incumbências e de que não haja
conflitos de interesses.
• A NBR 14.653-1, por sua vez, estabelece que as avaliações devem
ser realizadas por profissionais de nível superior, com habilitação
legal e capacitação técnico-científica para realizar avaliações,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
>> MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

As avaliações dos ativos da carteira imobiliária da FUNCEF obedecem
as diretrizes para avaliação de bens contidas na NBR 14653 –
Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e, para determinação do valor dos imóveis que compõem
a carteira imobiliária da Fundação, são utilizadas, basicamente, as
seguintes metodologias:
• Segmento de shopping centers – método da capitalização da
renda e custo de reprodução;
• Segmento de hotéis – método da capitalização da renda e custo
de reprodução;
• Segmento de edificações para renda – método comparativo
direto de dados de mercado.

Atuarial

2011

286,20%

2012 2013 2014
Fonte: GECOR/CONTAB

dessas empresas presta serviços para a Caixa Econômica Federal, para o
Banco do Brasil, para o Banco Itaú/
Unibanco, para o HSBC, para a Receita Federal, entre outros, e, ainda,
atua como assistente técnico e perito judicial.
Considerando as remessas repassadas à FUNCEF, o resultado da
avaliação dos imóveis e a boa governança da FUNCEF na gestão dos
imóveis, a carteira se tornou referência no sistema de previdência complementar fechada e acumulou, de
2003 a 2014, uma rentabilidade de
663,61%, ante uma meta atuarial de
286,20%, conforme mostra a gráfico
acima. “Temos uma equipe analítica e tecnicamente qualificada que
atua na definição das premissas que
norteiam as avaliações anuais e também na administração dos imóveis,
o que traz retornos positivos para
os planos de benefícios. Para se ter
uma ideia, só em 2014 a participação da carteira imobiliária no pagamento de benefícios foi de 17,84%1”,
conclui o diretor Carlos Borges.
1

Fonte: GECOR/CONTAB
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Rentabilidade acumulada segmento de imóveis (2003 a 2014)

0,82%

ou seja, envolve três diretorias
da Fundação: Diretoria de Administração, responsável pelo processo de cotação de preços e a
contratação de empresas e fornecedores; Diretoria de Planejamento e Controladoria, que faz a
apreciação e análise dos critérios
utilizados pelas empresas avaliadoras para definição das taxas
de risco, nos laudos dos imóveis
avaliados pelo método da capitalização da renda, enquadrados
nos segmentos de shoppings e hotéis; e Diretoria de Participações
Societárias e Imobiliárias, que
avalia e autentica todos os laudos técnicos.
Em 2015, para a avaliação da carteira imobiliária da FUNCEF foram
contratadas 19 empresas, que elaboraram, efetivamente, 112 laudos
de avaliação de imóveis. A maioria
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Custeio administrativo em queda

Taxa administrativa é fixada em 4,25% para 2016.
É a terceira redução consecutiva

A

taxa de custeio administrativo previdencial da
FUNCEF voltou a cair em
2016, chegando a 4,25%. É a terceira redução consecutiva desde
2013, ano em que o percentual foi
de 4,75%. Em 2014, foi de 4,5% e,
em 2015, de 4,35%.
O percentual incide sobre as contribuições da patrocinadora e dos
participantes ativos do REG/Replan
não Saldado, do Novo Plano e do REB.
A taxa para assistidos, que recai sobre os benefícios, também foi

reduzida de 1% (REG/Replan Saldado e Novo Plano) para 0,9% e no REB
de 2% para 1,80%.
A taxa administrativa serve para cobrir as despesas que a
Fundação tem com a administração dos planos, e com custos como
pagamento de pessoal, sistemas,
material de trabalho, serviços de
terceiros, despesas gerais, depreciações/amortizações, etc.
O diretor de Planejamento e Controladoria, Max Mauran Pantoja, explica que a redução no percentual

Percentuais de custeio administrativo de 2010 a 2016

revista FUNCEF

Custeio Administrativo dos Planos de Benefícios
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

REG/Replan modalidade não Saldada (ativos)

4,75%

4,75%

4,75%

4,75%

4,50%

4,35%

4,25%

Novo Plano (ativos)

4,75%

4,75%

4,75%

4,75%

4,50%

4,35%

4,25%

REB (ativos)

4,75%

4,75%

4,75%

4,75%

4,50%

4,35%

4,25%

Benefício dos assistidos e pensionistas do REB

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,80%

Benefício dos assistidos e pensionistas dos planos
REG/Replan modalidade Saldada e Novo Plano,
sendo 1% pago por eles e 1% pela Patrocinadora.

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,80%

SEU PATRIMÔNIO

“As seguidas reduções
foram alcançadas por
iniciativas derivadas de
estudo e de planejamento
dos cortes de despesas,
dentro de uma estratégia
de preservação da
estrutura e da inteligência
da Fundação”

para custeio administrativo decorre
de uma série de medidas de racionalização da gestão, visando a diminuir
o ônus aos planos, incrementar o saldo de conta do participante e, consequentemente, potencializar os ativos
de investimentos.
“As seguidas reduções foram alcançadas por iniciativas derivadas de
estudo e de planejamento dos cortes de despesas, dentro de uma estratégia de preservação da estrutura
e da inteligência da Fundação”, frisa o diretor.
GT Despesas Administrativas –

Em dezembro de 2012, o Conselho
Deliberativo havia recomendado às

Diretorias de Administração (DIATI)
e de Planejamento e Controladoria
(DIPEC) o desenvolvimento de um
programa de controle e redução de
gastos e, em janeiro de 2013, solicitou à DIPEC a realização de estudo sobre o perfil do custo administrativo,
com revisão de prioridades de investimentos e de despesas.
A FUNCEF constituiu em 2013
um Grupo de Trabalho (GT) Despesas Administrativas para promover estudo e propor medidas de
controle e redução de gastos, com
participação de representantes de
todas as diretorias da Fundação.
A gestão das despesas administrativas foi discutida ao longo de um ano

e meio, em reuniões internas e em visitas à CAIXA e a outras entidades de
previdência complementar, notadamente a Petros e a Previ.
Nas reuniões internas, foram
discutidos com diretores e gestores da Fundação diversos grupos de
despesas, tais como: pessoal e encargos, treinamento, viagens e estadas, serviços de terceiros, contratos
de honorários advocatícios, despesas gerais e tributos.
Em junho de 2014, a Diretoria Executiva da FUNCEF debateu o relatório
do GT e conferiu à Diretoria de Administração a coordenação dos desdobramentos relacionados às questões
apontadas no documento.

revista FUNCEF

Max Mauran Pantoja,
diretor de Planejamento
e Controladoria
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Aposentados são homenageados
FIQUE POR DENTRO

Abrapp reuniu representantes de entidades de
previdência complementar fechada para comemorar o
Dia do Aposentado

N

mãos do diretor de Participações
Societárias e Imobiliárias, Carlos
Borges, que representou a Fundação no evento.
Segundo Borges, a data é muito importante para o segmento
dos fundos de pensão. “É sempre
um grande aprendizado escutar
os depoimentos e as histórias dos
aposentados. É como fazer uma retrospectiva na vida dessas pessoas
que tanto ajudaram no crescimento das suas empresas.”
Para o homenageado Ademar, a
indicação foi gratificante. “Ela reconhece o passado do aposentado
que, como eu, ajudou na construção da história da CAIXA”, disse.
Irene Aparecida também ficou feliz com a homenagem. “A indicação
é uma prova a mais do reconhecimento pela vida que construímos.”
Também estiveram presentes
no evento o diretor superintendente da Superintendência Nacional de

revista FUNCEF

Foto: Abrapp

o dia 26 de janeiro, a
Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp),
em parceria com o Instituto de
Certificação dos Profissionais de
Seguridade Social (ICSS) e Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Sindapp), reuniu mais de 200 pessoas do segmento de previdência
complementar fechada para comemorar o Dia do Aposentado, em
São Paulo.
Durante a cerimônia, os aposentados foram homenageados
com diplomas alusivos à data. O
presidente da Associação dos Economiários Aposentados do Amazonas (AEA/AM), Ademar de Souza
Santos, e a diretora sociocultural
da Associação Paulista dos Economiários Aposentados de São Paulo (APEA/SP), Irene Aparecida de
Almeida, receberam o diploma das
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Ademar de Souza Santos (AEA/AM) e Irene Aparecida de Almeida (APEA/
SP) recebem o diploma alusivo à data das mãos do diretor de Participações
Societárias e Imobiliárias da FUNCEF, Carlos Augusto Borges

Previdência Complementar (Previc),
José Roberto Ferreira, o diretor-presidente da Abrapp, José Ribeiro Pena Neto, e o secretário de Políticas
de Previdência Complementar, Carlos de Paula.
Mais homenagens – A Diretoria
de Benefícios da FUNCEF providenciou a entrega de certificados aos
aposentados mais idosos em cada
estado por meio das Associações do
Pessoal da CAIXA (APCEFs) e Associações de Economiários Aposentados (AEAs).
Para o diretor de Benefícios da
Fundação, Délvio Lopes de Brito,
“os aposentados que ajudaram a
construir a história da CAIXA continuam como importantes protagonistas no universo economiário,
pois são o alicerce e a razão de
existência da FUNCEF”.
Em Belo Horizonte, o diretor
Délvio entregou o certificado para os aposentados João Fernandes
Porto, João Ladeira Neto, José Maria Guimarães Santos e Márcia de
Souza Santos. Os homenageados de
São Paulo, Ângela Maria Paganelli,
Cláudio Lúcio Muzel, Maria Emília
Kitaoka, Luiz Rodrigues Silva e Jaciro Fernandes da Silva, receberam
a recordação das mãos do diretor
de Planejamento e Controladoria,
Max Mauran. O diretor de Administração, Antonio Augusto Souza, homenageou os aposentados do Rio
de Janeiro, Cissanto Francisco, Vera Lúcia Moraes, Albino Leite e Eny
Oliveira.
*com informações da Abrapp

A

FUNCEF reajustou no dia
20 de janeiro os benefícios
dos assistidos da modalidade saldada do REG/Replan, do REB e
do Novo Plano em 11,28%, com base
no INPC acumulado entre os meses
de janeiro e dezembro de 2015.
Para quem se aposentou após
janeiro de 2015, o reajuste foi proporcional à inflação acumulada entre a data da aposentadoria e o mês
de dezembro do mesmo ano.
Os proventos da Previdência
Social, pagos por meio do Acordo
de Cooperação Técnica FUNCEF/
INSS, também foram reajustados
em 11,28%. Para quem se aposentou
após o mês de janeiro de 2015, o reajuste também foi proporcional à data da aposentadoria.

Modalidade não saldada – No ca-

so dos assistidos da modalidade não
saldada do REG/Replan, foram feitos
os ajustamentos dos valores dos benefícios FUNCEF na folha de janeiro,
em decorrência do reajuste dos proventos da Previdência Social, que altera a composição da renda.

FIQUE POR DENTRO | VOCÊ É O AUTOR

I

mprimir fotos em braile para dar ao deficiente visual a possibilidade
de se ver em uma fotografia. Esse é o trabalho que o participante
André Martins faz paralelamente à profissão de auditor da CAIXA.
A ideia de imprimir fotos em braile foi da esposa de André, Andréa
Martins, que também é fotógrafa. “O processo é totalmente artesanal e
simples de ser feito, possibilitando que qualquer pessoa consiga produzir uma foto em braile. O mais importante desse trabalho é fazer com
que o indivíduo perceba sua importância dentro da sua família”, diz o
participante.
A fotografia faz parte da vida de André desde sua infância. Mas só em
2011 a oitava arte tornou-se uma profissão paralela à de bancário. De lá
pra cá são mais de 600 eventos registrados. Ele conta que foi emocionante a primeira vez que apresentaram as fotos em braile ao grupo brasiliense DV na Trilha, formado por deficientes visuais que correm e pedalam
com auxílio de guias.
“Nós registramos o DV na Trilha. Como eles não podiam ver suas fotos, Andréa pensou numa forma de fazer o grupo enxergar o que tinha
sido fotografado. Foi quando começamos a desenvolver a “Foto Braille”,
que consiste na perfuração dos limites dos objetos ou pessoas fotografadas. Um dia o grupo estava participando de um programa de rádio, ao
vivo, e fomos até lá. Vimos lágrimas e sorrisos. Foi uma troca de energia incrível e, sem dúvida, nós ganhamos mais do que eles com essa experiência”, relata.
O portfólio de André tem diversos registros na área esportiva, publicitária e ensaios personalizados de atletas. O trabalho do fotógrafo pode ser conferido no www.luzdecima.com.br e no www.correprafoto.com.
br, além do site comunitário 500px (www.500px.com/andremartinst).
QUER DIVULGAR SEU TRABALHO ARTÍSTICO?
Envie um e-mail para revista@funcef.com.br para avaliação

revista FUNCEF

Aposentados
e pensionistas
dos planos REG/
Replan Saldado,
REB e Novo Plano
tiveram benefícios
reajustados em
janeiro

Fotografia para
deficientes visuais
VOCÊ É O AUTOR

Divulgação

FUNCEF
e INSS
reajustam
benefícios
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Confira informações sobre a Resolução
CNPC no 22/2015, o início das
contribuições extraordinárias, o prazo
de cobrança, as bases para a
incidência da taxa extra de
2,78% a.m. e as normas
a serem aplicadas para o
Fundo de Acumulação
de Benefícios (FAB) e
para o Benefício Único
Antecipado (BUA)
Os dados apresentados nesta matéria de capa da
edição especial da Revista FUNCEF têm relação,
exclusivamente, com o plano de equacionamento do
REG/Replan Saldado, referente ao déficit apresentado
no exercício 2014.

CAPA
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O equacionamento,
previsto em lei e de caráter
mandatário, tem por
finalidade legal reconstituir o
equilíbrio do plano nos níveis
de solvência estabelecidos
pela nova regra de forma
que se possa cumprir com
todos os compromissos
regulamentares.

PRAZO MAIOR
A aplicação da regra resulta no alongamento do prazo e na diminuição do montante
a equacionar. O prazo máximo para equacionamento de déficit será a duration x 1,5. No
caso do REG/Replan Saldado, o prazo para o
equacionamento será de 17,4 anos, equivalente à duration 11,6 x 1,5.

A duração do passivo
é uma métrica que
corresponde à média dos prazos
dos fluxos futuros de pagamentos
de benefícios de determinado plano,
líquidos de contribuições incidentes
sobre esses benefícios, ponderada pelos
valores presentes desses fluxos. Atualmente
a duração do passivo é referência na legislação
de previdência complementar para diferenciar os
planos de benefícios, as taxas de juros reais anuais
que estes podem utilizar, os prazos para cobertura de
insuficiências, entre outras aplicações. Fonte: Previc

revista FUNCEF

E

m fevereiro deste ano a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade a
regra que será utilizada para equacionar o déficit
atuarial, referente a 2014, do REG/Replan Saldado. Trata-se
da Resolução CNPC nº 22/2015, que define tratamento para
superávit e déficit dos planos de benefícios, sobre a qual
foram construídas as bases do plano de equacionamento
validado em última instância, em março, pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). O órgão se manifestou favoravelmente ao
procedimento apresentado pela Fundação.
A regra em comento respeita a característica de investidor de longo prazo dos fundos de pensão e as especificidades dos planos de benefícios, o que permite tratamento
mais adequado para cada caso. Veja os principais itens
constantes na Resolução no que concerne ao tratamento de déficit.
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Os limites para desequilíbrios atuariais
são estabelecidos de acordo com o horizonte médio dos prazos de pagamento de benefícios (duration). A fórmula adotada é: 1% x
(duration do plano – 4).
No caso do REG/Replan Saldado, cuja duration é 11,6 anos, o limite atual é de 7,6%, percentual resultante do cálculo de 1% x (11,6 – 4).
O plano terá que equacionar pelo menos
a diferença entre o montante de déficit acumulado, de 12,16% da provisão matemática,
e esse limite de 7,6%.
O déficit do REG/Replan Saldado a equacionar é, portanto, correspondente a, no mínimo,
4,56% da sua provisão matemática, que, ao final do exercício de 2014, ficou em R$ 1,9 bilhão. Assim, o valor mínimo a equacionar no
plano saldado já posicionado em dezembro
de 2015 é da ordem de R$ 2,3 bilhões, sendo
50% de responsabilidade dos participantes
e 50% da Patrocinadora CAIXA.
Tendo como referência o plano de equacionamento, foram definidos o valor da
contribuição extraordinária e as
diretrizes para incidência de taxa extra sobre o
Fundo de Acumulação de
Benefícios (FAB) e
o Benefício Único
Antecipado (BUA).

CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
Tanto os participantes da ativa na CAIXA quanto
os aposentados e pensionistas do REG/Replan Saldado contribuirão com taxa extraordinária única,
de 2,78% a.m. incidente sobre o benefício saldado.
É importante registrar que a taxa de contribuição extraordinária será revista anualmente, conforme os critérios técnicos definidos. Contudo, em
havendo fatos relevantes de alteração na composição da massa de participantes e assistidos, caberá
avaliação em período inferior.

INCIDÊNCIA SOBRE
FAB E BUA
A partir da execução do plano de equacionamento, haverá incidência da contribuição extraordinária sobre o
Benefício Saldado, inclusive sobre aqueles revistos em
função da acumulação do Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB). Ou seja, a base de incidência equivalerá
ao benefício efetivamente recebido.
O FAB em fase de acumulação não terá incidência
de contribuição extraordinária.
Seguindo o mesmo critério, de que o Benefício Único Antecipado (BUA) é uma antecipação de benefício,
haverá incidência de contribuição extraordinária sobre ele a partir da implantação do Plano de Equacionamento. Portanto, para benefício com data de início
a partir de 1º de maio de 2016, será cobrada taxa extra.

>> Os limites para desequilíbrios atuariais passam
a ser estabelecidos de acordo com o horizonte
médio dos prazos de pagamentos de benefícios
(duration). A fórmula adotada é: 1% x (duration
do plano – 4) x Provisão Matemática.
>> No caso do REG/Replan Saldado, cuja duration
é 11,6 anos, o limite atual é de 7,6% da provisão
matemática, percentual resultante do cálculo de
1% x (11,6 – 4).
>> É preciso equacionar no plano pelo menos a diferença entre o montante de déficit acumulado, de
12,16% da provisão matemática e esse limite de
7,6%.
>> Com a deliberação da FUNCEF, o déficit do REG/
Replan Saldado a equacionar é, portanto, correspondente a 4,56% da sua provisão matemática ao final do exercício de 2014, déficit este que,
naquela mesma posição, correspondia a R$ 1,9
bilhão. Esse mesmo montante corrigido para dezembro de 2015 equivale a R$ 2,3 bilhões.

TAXA EXTRAORDINÁRIA DE 2,78% A.M.

>> Tanto os participantes da ativa na CAIXA quanto os aposentados e pensionistas do REG/Replan Saldado contribuirão com o percentual de
2,78% a.m., incidente sobre o benefício saldado.
>> A taxa de Contribuição Extraordinária foi definida em função do montante a equacionar

frente ao fluxo futuro de benefícios saldados
atualizados.

PRAZO

>> O prazo máximo para equacionamento de déficit
será equivalente à duration x 1,5.
>> No caso do REG/Replan Saldado, o prazo para o
equacionamento será de 17,4 anos, equivalente à
duration 11,6 x 1,5.

FAB E BUA

>> A partir da execução do plano de equacionamento, haverá incidência da contribuição extraordinária sobre o benefício saldado, inclusive sobre
aqueles revistos em função da acumulação do
Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB). Ou seja, a base de incidência equivalerá ao benefício
efetivamente recebido.
>> O FAB em fase de acumulação não terá incidência
de contribuição extraordinária.
>> Seguindo o mesmo critério, de que o Benefício
Único Antecipado (BUA) é uma antecipação de
benefício, haverá incidência de contribuição extraordinária sobre ele a partir da implantação do
Plano de Equacionamento. Portanto, para benefício com data de início a partir de 1º de maio de
2016, será cobrada taxa extra.

Os planos de benefícios REG/Replan Não Saldado,
REB e Novo Plano, que contam com mais de 79 mil
pessoas (posição janeiro/2016), não serão atingidos
pelo equacionamento do déficit/2014.
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VEJA UM RESUMO DAS REGRAS DE
EQUACIONAMENTO PARA REG/REPLAN
SALDADO:
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Os resultados deficitários nos planos de benefícios da
FUNCEF decorrem de fatores conjunturais, podendo ser revertidos tão logo os cenários adversos se modifiquem. Isso
quer dizer que não há ameaças estruturais e, tampouco, risco à solvência dos planos.
Portanto, a FUNCEF segue sólida, com governança moderna e eficaz, oferecendo a necessária segurança quanto à
boa gestão dos recursos dos participantes.
Além dos problemas relacionados à crise econômica,
cujos impactos no Brasil se acentuaram a partir de 2012, o
déficit na FUNCEF foi pressionado também pelo valor provisionado para o contencioso judicial.
A existência de déficits guarda ainda relação com o fato de a Fundação ter adotado ao longo dos últimos anos
medidas de adequação nos planos e ter concedido reajustes reais nos benefícios.
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A ocorrência de déficit nos planos de benefícios da FUNCEF e a necessidade de plano de
equacionamento para o REG/Replan Saldado não
colocam em risco o cumprimento dos compromissos assumidos com os participantes.
Os benefícios aos assistidos estão sendo pagos
na data prevista, todo dia 20, como sempre foi. A
descontinuidade dos pagamentos não está colocada e não há ameaça real à solvência dos planos.
Outra prova de que todos os compromissos
estão sendo honrados é a continuidade dos reajustes dos benefícios pela inflação anual. A correção feita em janeiro deste ano foi de 11,28%
(ver matéria na página 15).
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COMPROMISSOS
GARANTIDOS
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CRISE ECONÔMICA

A crise econômica internacional
surgida em 2008, com recrudescimento no Brasil a partir de 2012, tem
impactado negativamente os investimentos da FUNCEF e demais fundos
de pensão brasileiros, em especial no
seguimento de renda variável.
O comportamento do Ibovespa
(índice de ações da BM&FBOVESPA)
e do preço do minério de ferro puxou para baixo os resultados da
Fundação.
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FIA CARTEIRA ATIVA II

Entre 2012 e 2014, o Ibovespa
acumulou queda de quase 12%. O
preço do minério de ferro, de junho de 2011 a dezembro de 2014,
caiu mais de 63%, passando de
US$ 187,18 para US$ 68,80 a tonelada, variação que impactou significativamente a avaliação do FIA
Carteira Ativa II, que investe na companhia Vale S.A — a redução do valor
desse ativo foi de R$ 9 bilhões, em
2011, para R$ 5,6 bilhões, em 2014.
Os índices das bolsas e os preços das commodities seguiram
em patamares extremamente baixos ao longo de 2015.

CONTENCIOSO JUDICIAL

Também exerce pressão sobre o déficit da FUNCEF o crescente contencioso judicial, cujo
provisionamento foi da ordem
de R$ 1,4 bilhão em 2014, quase
25% do déficit atuarial dos planos de benefícios.

MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO
NOS PLANOS DE
BENEFÍCIOS E REAJUSTES
REAIS

A FUNCEF promoveu uma série
de medidas de prudência para assegurar a sustentabilidade dos planos
e concedeu reajustes reais para os
benefícios.
Entre as medidas prudenciais
constam: alterações de Tábuas (2006,
2007 e 2009); redução da taxa de juros (2007) e alteração do método de
financiamento (2010), que representaram em valores nominais R$ 4.492
milhões; e retirada do limite de idade
(2006), que representou em valores
nominais R$ 3.715 milhões.
No REG/Replan Saldado, os reajustes concedidos entre 2006 e 2014 foram de 106,17% contra uma inflação de
61,20%, o que resultou em ganho real de 45 pontos percentuais, o correspondente a 27,90% de aumento acima
da inflação.
Os ganhos reais na modalidade
Saldada foram custeados integralmente pelos resultados superavitários de anos anteriores, que, em
valores atualizados, consumiriam
mais de R$ 9 bilhões de recursos dos
planos.
As medidas de prudência e os ganhos reais demandaram R$ 13,7 bilhões
em valores nominais, que, atualizados
em dezembro de 2015, corresponderiam
a aproximadamente R$ 23,6 bilhões.
Ou seja, se a FUNCEF não tivesse
concedido reajustes reais de benefícios nem adotado medidas de prudência, hoje não estaria em situação
de déficit.
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DEBATE E AVANÇO
REGULATÓRIO

A mudança da regra para tratamento de déficits e
superávit dos planos de benefícios administrados por
fundos de pensão é fruto de um longo período de debates no âmbito do Conselho Nacional de Previdência
Complementar (CNPC) desde 2012, com forte empenho
dos representantes da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp)
e da Associação Nacional dos Participantes de Fundos
de Pensão (Anapar).
Conforme destaca o diretor de Investimentos da
FUNCEF, Maurício Marcellini, “a regra integra as abordagens de gestão de passivos, ativos e solvência”. O gestor acompanhou os debates no âmbito do Conselho.
Segundo ele, “a aprovação das regras de precificação
de ativos e passivos é importante avanço regulatório
para o sistema de previdência complementar fechado”.

TODAS AS INFORMAÇÕES
EM UM SÓ LUGAR
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A FUNCEF coloca à disposição dos participantes um ambiente especialmente criado para facilitar o entendimento acerca do
equacionamento do REG/Replan Saldado e mantê-los informados
sobre todo o processo.
O canal exclusivo tem o objetivo de reunir em um só lugar informações sobre regras, prazo de equacionamento, valores, taxas
e últimas notícias a respeito do tema.
Para acessar o canal oficial, basta entrar em www.funcef.com.br,
clicar no banner “Equacionamento do REG/Replan Saldado” ou digitar www.funcef.com.br/
equacionamento.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

istockphoto

22

CONVERSANDO
A GENTE SE INFORMA
Envie suas dúvidas
por meio dos
canais de comunicação e
relacionamento da FUNCEF:

CANAIS DE RELACIONAMENTO
Fale Conosco, Ouvidoria, 0800 706 9000.

Leia a dica da Atuária e encontre as palavras em destaque no quadro ao lado.

Todo início de ano, o Previdente e eu fazemos um
PLANEJAMENTO para organizar as finanças e traçar
novos objetivos. É nesse momento que a gente decide
como faremos ECONOMIA dos nossos recursos e o
quanto iremos POUPAR. Na hora de reavaliar os gastos,
contamos com a importante parceria de um
CONSULTOR financeiro. Afinal, ele
sempre tem boas dicas para nos ajudar
a fazer novos INVESTIMENTOS para
aumentar a nossa RENDA.

Descubra a palavra com
as dicas do Previdente.

Preencha os campos a partir das dicas.
N

1

R

A

I

C

O

O

L

T

S

U

2
É parceira na hora de definir metas e alcançar
objetivos. Com ela, organizar as finanças fica muito
mais simples. É realizada por um consultor financeiro.

3
4
5
1 – Profissional que auxilia no planejamento
das finanças.
2 – Usada para registrar receitas e despesas.
3 – Meta de quem corta gastos.
4 – Aplicação para rentabilizar recursos.
5 – Recomenda-se fazer com 30% do salário.

A palavra é:

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

Acesse e cadastre-se!

Agora você tem uma
nova série de vídeos
explicando suas
principais dúvidas.

