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O Brasil inventou o rádio 

Roberto Landell é considerado um dos 
pais do rádio, por ter realizado, sozinho, 
pesquisas e invenções que resultaram 

nas primeiras transmissões com telefonia sem 
fio do mundo, em 1894, na cidade de São Pau-
lo. Porém diversas circunstâncias – a principal 
delas a falta de apoio do recém-proclamado 
governo republicano brasileiro – o impediram 
de ser reconhecido mundialmente.

Landell só conseguiu patentear suas inven-
ções em 1901, cinco anos depois de o cientis-
ta italiano Guglielmo Marconi ter registrado o 
telégrafo sem fio em Londres, com apoio do 
governo italiano.

Roberto Landell de Moura, filho de Inácio José 
Ferreira de Moura e de Sara Mariana Landell de 
Moura, nasceu em 21 de janeiro de 1861, em 
Porto Alegre. Em 1878, mudou-se para o Rio de 
Janeiro, onde estudou na Escola Politécnica e tra-
balhou como balconista em um armazém de secos 
e molhados para manter-se. No mesmo ano, no 
entanto, deixou tudo para trás ao acompanhar seu 
irmão Guilherme em uma viagem a Roma.

Na capital italiana, Landell frequentou 
ao mesmo tempo o Colégio Pio Americano 
– por meio do qual formou-se em Teologia e 
ordenou-se sacerdote da Igreja Católica – e 
a Universidade Gregoriana. Oito anos depois, 
ordenou-se padre e voltou ao Rio de Janeiro, 
cidade na qual celebrou sua primeira missa.

Durante a maior parte de sua vida, praticou 
as atividades religiosas e científicas paralela-
mente. Foi no estado de São Paulo que produ-
ziu suas principais pesquisas e invenções.  

Em 1894, ele transmitiu um sinal da Aveni-
da Paulista que foi captado no Colégio Santa-
na, a oito quilômetros de distância. 

Muitas vezes suas experiências eram consi-
deradas “demoníacas”, fato ilustrado pela oca-

sião em que alguns moradores de Campinas, 
no interior do estado, destruíram instrumentos 
e materiais do padre cientista. Em declaração 
para jornais da época, padre Landell afirmou: 
“Quero mostrar ao mundo que a Igreja Católica 
não é inimiga da ciência e do progresso”.

Em busca de apoio e reconhecimento 
pelo seu trabalho, padre Landell embarcou 
em 1901 para os Estados Unidos. Ficou na 
América do Norte até 1904, tendo patenteado 
quatro de suas invenções: um equipamento 
destinado à transmissão fonética a distância, 
com fio ou sem fio, através do espaço, da terra 
e da água: o “transmissor de ondas”, que viria 
a ser o precursor do rádio; o “telefone sem 
fio” e o “telégrafo sem fio”. 

De volta ao Brasil, escreveu uma carta ao pre-
sidente da República, Rodrigues Alves, solicitando 
dois navios para demonstrar seus inventos. O pe-
dido foi negado. Sem apoio do governo brasileiro 
e tendo feito as patentes tarde demais, Landell 
voltou-se para a vida eclesiástica. 

Em 1908, retornou a Porto Alegre, onde foi 
capelão e professor de História Universal. Fale-
ceu em 30 de junho de 1928, aos 67 anos.

Divulgação
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Guilherme Narciso de Lacerda 
Diretor Presidente da FUNCEF

A importância dos marcos regulatórios
As entidades fechadas de Previdência Complementar do Brasil atravessam o ano de 2009 

demonstrando estar saudáveis e aptas para ser alternativa de renda previdenciária a cerca de  
7 milhões de pessoas e, simultaneamente, suportar parcela relevante das fontes necessárias ao 
desenvolvimento nacional. 

Para assegurar o fortalecimento do setor é indispensável ter aparato regulatório compatível com 
suas necessidades estratégicas. Nesse sentido, muito tem sido feito nos últimos anos. Um exem-
plo recente dessa evolução é a aprovação, pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar 
(CGPC), da Resolução nº 29, que limita o percentual de custeio administrativo dos planos patrocina-
dos por empresas públicas. A iniciativa traz benefícios aos participantes das entidades fechadas, 
uma vez que restringe gastos com despesas administrativas, fortalece a Diretoria Executiva e os 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. 

Este último, que, por lei, tem composição paritária, será responsável por estabelecer o percentu-
al-limite do custeio. Essa mudança entra em vigor em janeiro de 2010 e permite mais transparência 
e segurança para todos os atores envolvidos no sistema de previdência complementar (veja detalhes 
na página 9). 

Por sua vez, o Conselho Monetário Nacional (CMN) acaba de rever a normatização geral da 
política de investimentos dos Fundos de Pensão, aprovando a Resolução nº 3.792. São mudanças 
muito amplas. Algumas já estão claras e indicam nova direção: ampliação da possibilidade de inves-
timento imobiliário – já que se retiram dessa conceituação os fundos imobiliários –, destinação de 
recursos para operações no exterior e elevação de 50% para 70% do total de alocações em renda 
variável. Entretanto, o detalhamento maior da referida resolução ainda está sendo analisado por 
nossas áreas técnicas. Temos a preocupação de que se aprofunde a concepção de que os Fundos de 
Pensão só podem atuar por intermédio da transferência de seu poder de seleção e controle para ter-
ceiros, sejam gestores privados, sejam vinculados  a bancos. Por ora, estamos anunciando o tema, 
mas na próxima edição trataremos a fundo sobre essa nova regulamentação. 

No início do corrente mês, estivemos dialogando sobre esses e outros assuntos, no 30º Congresso Bra-
sileiro dos Fundos de Pensão, realizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), em Curitiba. No evento, expusemos, para o grande público de nossas entidades, a 
conjuntura brasileira e o desempenho das entidades fechadas diante da crise econômica mundial. 

Conheça, nesta edição da Revista FUNCEF, a nova realidade da área de atendimento da Fun-
dação, amplamente reestruturada, em atendimento a antigas reivindicações dos associados. Entre 
as mudanças, estão a transferência da central de atendimento para o edifício-sede da FUNCEF e a 
criação da Coordenação de Atendimento aos Participantes e Assistidos (páginas 10 e 11).

Confira, ainda, entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF, Marcos Vas-
concelos, chamando a atenção para a prudência na gestão de riscos (páginas 6 e 7), e um mapa que 
mostra os investimentos da Carteira Imobiliária da Fundação em todas as regiões do País (página 13).

Boa leitura!
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Capa
Por um  
atendimento  
eficaz

A FUNCEF quer saber:

Qual canal você mais utili-
za para entrar em contato 
com a FUNCEF?

 Telefone
 E-mail
 Atendimento presencial
 Outros. Quais?

Para responder a essa  
pergunta, envie e-mail para 
cosoc@funcef.com.br. O 
resultado será divulgado na 
próxima revista. 

Dos associados que respon-
deram à enquete da edição 
passada, 60% acreditam que 
contar com o apoio da família 
e dos amigos é o fator mais 
importante para o bem-estar 
na terceira idade. Outros 20% 
acreditam que o primordial 
é praticar atividades físicas. 
Empatados com 10% ficaram a 
realização de exames periódi-
cos e outros, como reajustes 
na aposentadoria.
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PG. FUNCEF:

Margem Bruta = 40% de R$ 4.860,00 = R$ 1.944,00

Margem Consignável
R$ 1.944,00 - R$ 1 .012,00 = R$ 932,00

PG. INSS:

DESC. IR:

R$ 4.000,00

+ R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

R$ 600,00

R$ 500,00
 +  R$ 40,00

R$ 1.140,00     =    R$ 4.860,00-

DESC. PENSÃO:

TAXA ADM:

Credinâmico - R$ 400,00
CDC Caixa - R$ 250,00
Saúde Caixa - R$ 182,00
Part. Saúde Caixa - R$ 80,00
Fenacef - R$ 28,00
Unei - R$ 42,00
Apcef - R$ 30,00

Total dos 

descontos 

voluntarios 
R$1.012,00

Total dos 
descontos 

voluntários 
R$ 1.012,00
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sUGEstãO DE PAUtA
Encaminhei sugestão de pauta para a coluna 

que presta homenagem aos grandes vultos da his-
tória brasileira (Brasileiros de Destaque).

Sugeri uma matéria relacionada ao grande in-
ventor brasileiro padre Landell, o verdadeiro in-
ventor do rádio, meu tio-avô. Gostaria de saber se 
receberam a sugestão e se o assunto será avaliado. 

Roberto Landell de Moura  

>> Agradecemos a atenção dispensada à Revista 
FUNCEF e contamos sempre com seu olhar construti-
vo para aperfeiçoar nossa publicação. Incluímos sua 
sugestão nesta edição.

ALtERAR DEPENDENtEs
Gostaria de  saber como devo proceder para 

alterar inscrição de meu dependente na FUNCEF. 
igor Lima  

>> As alterações relacionadas a beneficiários/
dependentes deverão ser feitas via requerimento, 
disponível no site www.funcef.com.br, na seção 

de Serviços (Requerimentos e Formulários). Após 
preenchimento do requerimento, basta enviar para: 
FUNCEF/DIBEN/GERAT-DF (via malote) ou SCN 
Qd.2, bl A, 12º Andar. Ed. Corporate Financial Cen-
ter. CEP: 70.712-900. Brasília/DF (via correio).

AUMENtO DE CONtRiBUiçãO
Solicito informação a respeito de como fazer 

para alterar o percentual de contribuição. 
Gildete Bezerra 

>> Informamos que a solicitação de alteração 
de percentual deverá ser feita via requerimento, 
disponível no site www.funcef.com.br, na seção 
de Serviços (Requerimentos e Formulários). Após 
preenchimento do requerimento, basta enviar 
para: FUNCEF/DIBEN/GERAT-DF (via malote) ou 
SCN Qd.2, bl A, 12º Andar. Ed. Corporate Financial 
Center. CEP: 70.712-900. Brasília/DF (via correio).

Lembramos que o percentual poderá ser re-
visto anualmente ou quando ocorrer alteração na 
composição do salário de participação, a critério 
do participante.

• O Espírito Santo tem 46 mil km²,  e não 46 km², como dito na página 17 da Revista FUNCEF, edição 38. 

• No regulamento do 3º Concurso Cultural da FUNCEF, encartado na edição 38, onde se lê: FOTOGRAFIA/CONTO/POESIA – Das disposições gerais – Art. 28 – 
Os pontos no Programa PAR serão creditados até o dia 1º de novembro de 2009.
Leia-se: FOTOGRAFIA/CONTO/POESIA – Das disposições gerais – Art. 28 – Os pontos no Programa PAR serão creditados até 30 dias após o resultado do concurso.

Onde se lê: CONTO – Da desclassificação – Art.14 – 4 – Os trabalhos que, enviados via malote (sem data de postagem), chegarem à FUNCEF após 7 dias 
corridos do término das inscrições (após o dia sete de outubro de 2009).
Leia-se: CONTO – Da desclassificação – Art.14 – 4 – Os trabalhos que, enviados via malote (sem data de postagem), chegarem à FUNCEF após 7 dias corridos 
do término das inscrições (após o dia 27 de outubro de 2009).
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A prudência deve nortear todas as decisões dos administradores, 
independentemente do momento econômico vivido. A avaliação é 

do presidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF e vice-pre-
sidente de Controle e Riscos da CAIXA, Marcos Roberto Vas-
concelos. Segundo ele, a aprovação da Política de Gerencia-
mento de Riscos Corporativos da Fundação, no ano passado, 

representa um passo importante na evolução da gestão de 
riscos. Acompanhe a entrevista.

Prudência na  
gestão de riscos 

A FUNCEF 
tem, ao 

longo dos 
últimos 
anos, 

evoluído 
para nível 

avançado de 
governança 
corporativa”

Revista FUNCEF – Na comemoração dos 
32 anos da FUNCEF, o senhor teceu alguns 
comentários sobre o cenário macroeco-
nômico nacional e os fundos de pensão...
Marcos Vasconcelos – Referi-me especial-
mente às constantes reduções da taxa básica 
de juros e sua repercussão para o alcance das 
metas atuariais dos planos de benefícios. As 
altas taxas praticadas no passado permitiam 
que os fundos de pensão investissem parte 
significativa de suas reservas em títulos públi-
cos de longo prazo, que ofereciam boa rentabi-
lidade e baixo risco. A queda da taxa de juros 
tem tornado os referidos títulos menos atrati-
vos enquanto alternativa de investimento. Esse 
cenário, aliado ao aumento da volatilidade no 
mercado de renda variável, traz novas exigên-
cias aos gestores dos fundos de pensão, que 
devem rever suas políticas de investimento, 
buscando a composição de novo portfólio, que, 
ao mesmo tempo, possibilite o cumprimento da 
meta atuarial dos planos e mantenha a exposi-
ção a riscos em níveis adequados. Entendo ser 

este um momento de grandes desafios, no qual 
todas as partes envolvidas com a FUNCEF – 
gestores e associados – passarão por processo 
de adaptação. 

RF – Qual a importância de uma boa ges-
tão de riscos na FUNCEF?  
Marcos Vasconcelos – A gestão de riscos 
deve ser entendida e praticada como um pro-
cesso sistemático de identificação, avaliação, 
classificação e mitigação dos fatores de riscos 
que poderiam atrapalhar os objetivos estra-
tégicos de uma organização. Considerando o 
volume das reservas administradas e a respon-
sabilidade da FUNCEF em garantir o equilíbrio 
dos planos de benefícios por ela administrados 
e, consequentemente, a proteção dos inte-
resses dos participantes, dos assistidos e do 
patrocinador, a Fundação entende como sendo 
essencial a adoção de gestão de riscos plena, 
visando à otimização da relação risco-retorno 
de seus investimentos, bem como ao equilíbrio 
atuarial de seus planos. Um passo fundamental  
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na evolução da gestão de riscos na FUNCEF foi 
a aprovação da Política de Gerenciamento de 
Riscos Corporativos pela Diretoria Executiva 
e, em seguida, pelo Conselho Deliberativo, no 
ano passado.

RF – Onde entram a transparência e a éti-
ca na gestão de riscos da Fundação?
Marcos Vasconcelos – Alcançar níveis 
elevados de governança é um passo que diz 
respeito não somente ao sucesso, mas à pe-
renidade das organizações. A FUNCEF tem, ao 
longo dos últimos anos, evoluído para nível 
avançado de governança corporativa, ado-
tando modelo de gestão comprometida com 
a transparência, a equidade, a legalidade e a 
responsabilidade social. 

Enquanto órgão decisório máximo da Fun-
dação, o Conselho Deliberativo tem aprovado 
medidas que visam a consolidar a transparên-
cia e a ética na Instituição. No ano de 2008, 
aprovou a criação dos Comitês de Assessora-
mento Técnico de Benefícios, de Ética, de In-
vestimentos e de Qualidade das Informações 
Contábeis e de Auditoria, medida que busca 
garantir a proteção dos interesses dos partici-
pantes, dos assistidos e do patrocinador. Apro-
vou, com o mesmo fim, a Política de Gerencia-
mento de Riscos Corporativos e o Manual de 
Governança dos Ativos Imobiliários. 

 
RF – Este é um momento de prudência 
para os administradores dos fundos de 
pensão?
Marcos Vasconcelos – A prudência deve 
nortear todas as decisões dos administradores, 
independentemente do momento econômico 
vivido. Os gestores dos fundos de pensão têm 
responsabilidade redobrada. Além de admi-
nistrar recursos de terceiros, garantidores dos 
benefícios que permitirão a qualidade de vida 
futura de seus participantes, os fundos de pen-

são são os grandes investidores institucionais 
de longo prazo do mercado. A atitude de pru-
dência, a promoção do aperfeiçoamento dos 
mecanismos de governança corporativa, de 
gestão de riscos e de controles internos devem 
ser contínuos no processo de administração 
dos planos de benefícios.

RF – Qual a mensagem que o senhor deixa 
para os associados da FUNCEF?  
Marcos Vasconcelos – A FUNCEF caminha 
alinhada à sua missão institucional e vem, 
ao longo dos últimos anos, construindo base 
sólida garantidora da saúde de seus planos 
de benefícios, mesmo nos momentos de dese-
quilíbrio macroeconômico. Enfatizo, mais uma 
vez, a importância dada por nós, membros do 
Conselho Deliberativo, às melhores práticas 
de governança corporativa, ao aprimoramento 
contínuo do sistema de controles internos e à 
definição de políticas eficazes de administra-
ção de riscos corporativos. 

Faço um convite aos participantes da  
FUNCEF – ativos e assistidos – para que 
acompanhem de perto as atividades e os re-
sultados da Fundação. Estendo esse convite 
aos novos empregados da CAIXA, ainda não 
associados, para que venham conhecer o 
Novo Plano da FUNCEF, suas regras, seu fun-
cionamento e os benefícios que sua participa-
ção pode trazer para seu futuro. 

O Conselho Deliberativo tem 
aprovado medidas que visam 
a consolidar a transparência 

e a ética na instituição”
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Umberto Conti
Consultor especial de Investimentos da FUNCEF

entenda seu fundo de pensão

O consultor é um profissional que, por 
seu conhecimento e sua experiência, 
fornece informações técnicas a res-

peito de assuntos de sua especialidade, para 
favorecer o processo de tomada de decisão. 
Na FUNCEF, quatro desses profissionais dão 
suporte ao planejamento, à organização, à 
supervisão e ao controle de serviços, proje-
tos, planos e temas da competência da Presi-
dência, coordenados e supervisionados pelo 
secretário-geral.

Os consultores especiais têm a missão de 
assessorar o presidente nas áreas de Benefí-
cios, Jurídica, de assuntos relacionados aos 
Conselhos da Fundação e de Investimentos. 

Convidamos o consultor de Investimentos, 
Umberto Conti, para mostrar alguns 

aspectos de seu trabalho.
Segundo Umberto, sua princi-

pal atribuição é assistir a Presi-
dência com informações neces-
sárias e devida organização, para 

subsidiar as decisões do presiden-
te. “Para tanto, é necessário 

dispor de adequada 
disciplina para 
acompanhar e or- 

Informação, análise  
e organização 

ganizar os assuntos referentes aos investi-
mentos, e tê-los em tempo e formato apro-
priados para assessorar o presidente. Ou 
seja, além de estar bem-informado, ter boa 
capacidade de análise e de propor soluções, 
um consultor precisa ser eficiente para es-
tabelecer métodos de acompanhamento dos 
trabalhos”, afirmou.  

Para desenvolver os subsídios neces-
sários ao presidente, na área de Investi-
mentos, Umberto destaca a importância de 
manter bom relacionamento profissional 
com os gestores e as equipes das Diretorias 
de Investimento e Participações Societárias 
e Imobiliárias da Fundação, para facilitar a 
análise e o acompanhamento das operações 
e atividades e transmiti-las de forma clara e 
objetiva à Presidência. 

“Acredito que ter interação positiva com 
as Diretorias de Investimento e manter canal 
comunicativo adequado é fundamental para 
aprimorar nosso trabalho. Nesse ponto, a 
FUNCEF tem grande vantagem. O ambiente 
é muito bom, e os gestores de investimento 
são, além de muito qualificados, solícitos e 
motivados para elevar o já alto desempenho 
da Fundação”, finaliza o consultor.  

Conheça o trabalho do consultor especial de Investimentos  
da Presidência da FUNCEF

Arquivo FUNCEF

8  revista FUNCEF 
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Despesas administrativas  
                   e a Resolução nº 29 

O Conselho de Gestão da Previdência Complemen-
tar (CGPC) aprovou, em 31 de agosto de 2009, a 
Resolução nº 29, que limita o percentual de cus-

teio administrativo dos planos patrocinados por em-
presas públicas. Sobre o assunto, o técnico bancá-

rio Antônio dos Reis Almeida, da Gerência de Filial 
de Alienar Bens (CAIXA/GILIE/GO), associado da 

FUNCEF desde 1984, pergunta:

REsPOstA DA FUNCEF: A Resolução nº 29 
do CGPC beneficia o participante em vários as-
pectos. Além de limitar o  percentual do custeio 
administrativo  (recursos destinados pelos planos 
à cobertura das despesas administrativas) inci-
dente sobre as contribuições da patrocinadora 
e do participante, o normativo transfere para o 
Conselho Deliberativo (CD) a responsabilidade de 
estabelecer os limites a ser seguidos: até 9% da 
soma das contribuições e dos benefícios ou até 
1% dos recursos garantidores do plano. 

Essa mudança contribui para aumentar a 
transparência, a visibilidade, a segurança e a com-
parabilidade dos gastos dentro do sistema. A re-
solução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Outro ponto positivo dessa resolução é que 
ela revisa o normativo anterior, de 1978, que não 
corresponde mais à realidade atual dos fundos 
de pensão.

A resolução também amplia as fontes de 
custeio, no total de oito, para a execução das 
despesas administrativas, cabendo ao CD definir 
a fonte de custeio a ser realizada no exercício. 
Além de reforçar a governança do Conselho Deli-
berativo, a resolução fortalece o Conselho Fiscal 
e a Diretoria Executiva no controle das despesas 
administrativas.

Comprometida com a boa governança, a  
FUNCEF está em conformidade com o normativo. 
O Novo Plano tem taxa administrativa de 7% e o 
REG-REPLAN não saldado é de 8%. Para ajustar 
a taxa do REB, que hoje é de 15%, a Fundação 
estuda a possibilidade de que esse plano de be-
nefício seja incorporado ao Novo Plano. As in-
formações sobre as despesas administrativas 
da entidade são amplamente divulgadas no site  
www.funcef.com.br e no Relatório Anual.

Outro exemplo de conformidade é que,  no perí-
odo de 2003 até julho de 2009, a Fundação utilizou, 
em média, 0,25% de seu patrimônio para despe-
sas administrativas (veja quadro abaixo), sendo o 
limite estabelecido pela resolução de até 1% dos 
recursos garantidores do plano. Confira: 

O que essa medida representa para mim, participante? 
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capa

Com a visão de “ser reconhecida pelo alto grau 
de satisfação dos integrantes dos planos de 
benefícios”, a Fundação está investindo na 

melhoria do atendimento e iniciou ampla reestru-
turação da área. O foco são seus mais de 100 mil 
participantes e os empregados da CAIXA que ainda 
não se associaram. 

“Aprimorar e sistematizar a política de relacio-
namento para melhorar o atendimento é um dos pila-
res do planejamento estratégico e prioridade número 
um da Fundação”, afirma o diretor de Benefícios, 
Carlos Alberto Caser. 

As mudanças já começaram. Uma delas é a trans-
ferência da Central de Atendimento para o edifício-sede 
da FUNCEF e a criação da Coordenação de Atendimento 
aos Participantes e Assistidos. Veja o que mudou:

Novo 0800 – Desde o dia 23 de setembro, a Cen-
tral de Atendimento telefônico está funcionando no 
prédio da FUNCEF e conta com novo número: 0800 706 
9000. Com a incorporação do call center, a Fundação 
encerrou o contrato com a empresa terceirizada e pas-
sou a executar internamente o serviço. 

“A medida aumenta a qualidade da informação, 
traz mais transparência ao processo e permite que as 
informações sejam passadas em tempo real e com 
maior precisão aos participantes e assistidos”, afirma 

a gerente de Atendimento, Elizabeth Maria Gotardo. 
A Central recebe mais de 40 mil ligações por mês e 
conta com 20 pontos de atendimento funcionando 
ininterruptamente das 7 horas às 19h30. 

“Para essa reestruturação, fomos buscar em outros 
fundos de pensão as melhores práticas e experiências 
na área de atendimento”, explica Andréa Machado 
Putini, coordenadora de Atendimento. Segundo ela, as 
principais demandas referem-se a empréstimos, plano 
de benefícios e novas adesões. 

Atendimento presencial – O serviço 0800 e o 
Atendimento Presencial estão instalados no novo es-
paço de Atendimento ao Participante, inaugurado no 
dia 3 de agosto. Todos os meses, cerca de 450 partici-
pantes comparecem ao edifício-sede da FUNCEF para 
solicitar algum serviço.

internet – A reestruturação prevê também am-
pliação do serviço de autoatendimento no site da 

Por um atendimento eficaz  
FUNCEF reestrutura atendimento para oferecer serviço de excelência e chegar mais perto dos participantes e empregados da CAIXA não associados

Central de Atendimento: 0800 706 9000
E-mail GERAt: gerat@funcef.com.br
site: www.funcef.com.br, seção Autoatendimento 
(o acesso é feito com matrícula e senha) 
Revista FUNCEF 
Representações Regionais

A FUNCEF e Você

Arquivo FUNCEF
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Por um atendimento eficaz  
FUNCEF reestrutura atendimento para oferecer serviço de excelência e chegar mais perto dos participantes e empregados da CAIXA não associados

FUNCEF, a partir do aprimoramento do 
sistema corporativo da Fundação. O 
site contabiliza cerca de 150 mil aces-
sos por mês. Já a equipe responsável 
por responder e-mails recebe cerca de 
250 mensagens por dia e 100 requeri-
mentos por mês. 

Capacitação e tecnologia – Para 
prestar serviço de qualidade, as equipes 
de atendimento da FUNCEF passaram 
por cursos específicos de treinamento 
e capacitação. Também está prevista 
para janeiro a implantação do CRM 
(Customer Relationship Management), 
ou Gestão de Relacionamento com o 
Cliente. A ferramenta vai permitir moni-
toramento mais eficaz do atendimento 
e a integração das áreas fins e das 12 
Representações Regionais.

Estrutura do Atendimento
A estrutura do Atendimento FUNCEF faz par-

te da GERAT, subordinada à Diretoria de Benefícios  
(DIBEN). A Gerência é formada pela Coordenação de 
Empréstimo e Financiamento (COEMF) e pela Coor-
denação de Atendimento aos Participantes e Assisti-
dos (CORAP), à qual estão subordinados a Central de 
Atendimento e o Atendimento Presencial, que funcio-
nam no térreo do edifício-sede da Fundação. 

Outros Canais
Comunicação – A Coordenação de Comuni-

cação (COSOC) é outra área que mantém relaciona-
mento estreito com o associado. Os principais meios 
de contato são o site www.funcef.com.br, a Revista 
FUNCEF, o boletim eletrônico, o e-mail marketing, os 
eventos e as pesquisas de satisfação dos participan-

“Adorei o novo espaço, que ficou maior e mais 
organizado. O atendimento é excelente e os em-
pregados nos recebem com 
educação, rapidez e pró-
atividade”, opina o técni-
co bancário Thiago Bace-
lar, 26 anos, enquanto era 
atendido no local. 

“Gostei muito das mudanças na área de Atendi-
mento. Aliás, sempre fui muito bem atendida na 

FUNCEF. Não tenho nada a recla-
mar”, comenta a aposentada 

piauiense Ana Amélia Men-
des de Rezende, 68 anos, fa-
zendo coro com a irmã, Luzia 

Maria Mendes Rezende, 69. 

Participantes: mudança foi para melhor       

tes e assistidos. A área é responsável também pela 
elaboração do Relatório Anual de Atividades e de ou-
tros informativos.

“Oferecer atendimento de qualidade ao participan-
te é um desafio constante e um compromisso de todas 
as áreas da Fundação. As equipes devem trabalhar 
de forma planejada, integrada e comprometida com 
a missão, a visão e os valores da FUNCEF”, afirma o 
presidente da Fundação, Guilherme Lacerda.
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Margem consignável dos assistidos é modificada
Medida visa a dar maior transparência ao cálculo da margem para descontos voluntários 

PG. FUNCEF:

Margem Bruta = 40% de R$ 4.860,00 = R$ 1.944,00

Margem Consignável
R$ 1.944,00 - R$ 1 .012,00 = R$ 932,00

PG. INSS:

DESC. IR:

R$ 4.000,00

+ R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

R$ 600,00

R$ 500,00
 +  R$ 40,00

R$ 1.140,00     =    R$ 4.860,00-

DESC. PENSÃO:

TAXA ADM:

Credinâmico - R$ 400,00
CDC Caixa - R$ 250,00
Saúde Caixa - R$ 182,00
Part. Saúde Caixa - R$ 80,00
Fenacef - R$ 28,00
Unei - R$ 42,00
Apcef - R$ 30,00

Total dos 

descontos 

voluntarios 
R$1.012,00

Total dos 
descontos 

voluntários 
R$ 1.012,00

PG. FUNCEF:

Margem Bruta = 40% de R$ 4.860,00 = R$ 1.944,00

Margem Consignável
R$ 1.944,00 - R$ 1 .012,00 = R$ 932,00

PG. INSS:

DESC. IR:

R$ 4.000,00

+ R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

R$ 600,00

R$ 500,00
 +  R$ 40,00

R$ 1.140,00     =    R$ 4.860,00-

DESC. PENSÃO:

TAXA ADM:

Credinâmico - R$ 400,00
CDC Caixa - R$ 250,00
Saúde Caixa - R$ 182,00
Part. Saúde Caixa - R$ 80,00
Fenacef - R$ 28,00
Unei - R$ 42,00
Apcef - R$ 30,00

Total dos 

descontos 

voluntarios 
R$1.012,00

Total dos 
descontos 

voluntários 
R$ 1.012,00

Desde setembro de 2009, a apresen-
tação da margem consignável no de-
monstrativo de pagamento dos assis-

tidos da Fundação mudou. 
Até agosto, o documento apresentava duas 

margens consignáveis: “Margem CAIXA” e 
“Margem FUNCEF”. Essa forma de apresen-
tação levava ao entendimento equivocado de 
que a margem utilizada como limite para des-
contos consignados seria a soma dos dois per-
centuais, levando a questionamentos por parte 
dos assistidos.

COMO CALCULAR
A renda mensal do assistido é composta pelo 

benefício FUNCEF mais o benefício INSS, se pago 
pela Fundação, por meio do convênio CAIXA/ 
FUNCEF/INSS. O percentual está estabelecido na 
Lei nº 10.820/03 e seu cálculo regulamentado pelo 
Decreto nº 4.840. Confira o exemplo:

Um assistido recebe, pela FUNCEF e pelo 
INSS, total de R$ 6 mil. Depois de efetuados os 
descontos obrigatórios, como Imposto de Renda, 
Pensão Alimentícia e taxa de administração do 
Plano, obtemos a margem consignável bruta.

Da margem consignável bruta, o assistido 
deve retirar os descontos voluntários, como as 
prestações dos empréstimos que porventura 
tiver, as mensalidades do Saúde CAIXA e das 
entidades representativas. Essa será a mar-
gem consignável final.

É importante ressaltar que no caso de sus-
pensão de pagamento ou de redução de par-
cela de empréstimo FUNCEF, será descontado 
da margem consignável bruta o valor integral 
da prestação, em vista do comprometimento 
de renda contratado.

Descontos voluntários

Confira os exemplos:

PG. FUNCEF:

Margem Bruta = 40% de R$ 4.860,00 = R$ 1.944,00

Margem Consignável
R$ 1.944,00 - R$ 1 .012,00 = R$ 932,00

PG. INSS:

DESC. IR:

R$ 4.000,00

+ R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

R$ 600,00

R$ 500,00
 +  R$ 40,00

R$ 1.140,00     =    R$ 4.860,00-

DESC. PENSÃO:

TAXA ADM:

Credinâmico - R$ 400,00
CDC Caixa - R$ 250,00
Saúde Caixa - R$ 182,00
Part. Saúde Caixa - R$ 80,00
Fenacef - R$ 28,00
Unei - R$ 42,00
Apcef - R$ 30,00

Total dos 

descontos 

voluntarios 
R$1.012,00

Total dos 
descontos 

voluntários 
R$ 1.012,00
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Patrimônio nacional
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Saiba mais sobre a Carteira Imobiliária da FUNCEF

Com a finalidade de cumprir os dois objetivos explicitados em sua missão, a FUNCEF vem 
se empenhando em diversificar e ampliar sua Carteira Imobiliária. Além de investir o pa-
trimônio dos associados de forma estável, a Fundação colabora com o desenvolvimento 

da infraestrutura em muitos estados brasileiros. E o resultado não podia ser melhor: no último 
semestre, a carteira de imóveis foi a de melhor performance, com rentabilidade de 12,16%, mais 
de seis pontos percentuais acima da meta.

investindo no Brasil
A Carteira Imobiliária da FUNCEF abrange empreendimentos localizados em 16 estados e no 

Distrito Federal. Possui participação em 18 shoppings, sete hotéis e 21 edifícios comerciais, além 
de ser proprietária de 52 lojas, 3 terrenos e 5 imóveis residenciais, advindos do financiamento ha-
bitacional da Fundação. Confira como é a divisão do patrimônio imobiliário da Fundação pelo País.

Missão da FUNCEF 
“Administrar, com  

excelência, planos de 
previdência complementar 

para promover a  
qualidade de vida dos 

participantes e contribuir 
para o desenvolvimento  

do País.”
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ACAIXA e a FUNCEF assinaram, no dia 10 de 
setembro, termo de aditamento ao convênio 
habitacional que amplia as condições do fi-

nanciamento aos associados da Fundação que quise-
rem adquirir, construir, reformar ou ampliar um imóvel. 
Participantes ativos, assistidos e pensionistas de todas 
as faixas salariais que se enquadrarem nas normas de 
concessão de finaciamento da CAIXA poderão ser bene-
ficiados com as vantagens. 

Os interessados devem procurar as agências da CAIXA 
em suas cidades, onde poderão receber informações sobre 
cada linha de crédito e solicitar o empréstimo. O programa, 
lançado em maio de 2007, oferece linhas de crédito com 
taxas de juros reduzidas em até 0,75% com relação às pra-
ticadas pela CAIXA no mercado. 

LiNhAs DE CRÉDitO – O aditivo permite que o financia-
mento seja feito para aquisição de imóveis novos, usados, 

CAixA e FUNCEF ampliam 
Financiamento habitacional  
Aditivo ao convênio habitacional aumenta as condições do financiamento aos associados da Fundação 

financiados, em construção, na planta e também para com-
pra de terreno, lote urbanizado, material de construção, 
reforma e ampliação. As linhas de crédito oferecidas são 
SBPE, FGTS e Pró-Cotista. (Veja tabela).

RENDA FAMiLiAR – Para quem optar pelo pagamentro 
por meio de débito em conta corrente, outras vantagens 
do aditivo são a permissão para composição de renda fa-
miliar na obtenção do financiamento e a opção da data 
para pagamento dos encargos. 

As demais condições do convênio habitacional esta-
belecidas antes do aditivo continuam as mesmas (inclu-
sive o desconto de 0,75% nas taxas de juros praticadas 
pela CAIXA). Até agora, já foram concedidos 950 financia-
mentos, no valor total de R$ 63,6 milhões. Os emprésti-
mos podem chegar a R$ 100 milhões. 

Confira o que mudou no Financiamento Habitacional 
CAIXA/FUNCEF:

NOVAs CONDiçõEs
Carta de Crédito SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) 
• Aquisição, inclusive de imóvel já financiado; construção; aquisição de imóvel na planta; aqui-
sição de terreno e construção; reforma e/ou ampliação; lote urbanizado. 

Carta de Crédito FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
• Aquisição, inclusive de imóvel já financiado; aquisição de imóvel na planta; aquisição de terreno 
e construção; construção; reforma e/ou ampliação; material de construção.

Carta de Crédito Pró-Cotista
• Aquisição, inclusive de imóvel já financiado; construção; aquisição de terreno e construção;

• Encargo mensal pago por meio de débito em folha ou em conta corrente do mutuário;

• Permissão para composição de renda familiar na obtenção do financiamento habitacional para quem 
optar pelo pagamento por meio de débito em conta corrente;

• Vencimento dos encargos na data mais vantajosa para o mutuário que optar pelo débito  
em conta;

• Permanece a redução das taxas de  
juros em 0,75 pontos.

Mais informações: www.funcef.com.br



táxi, uma corrida contra a lei

Elton Rodrigues, associado

Comédia policial cheia de aventu-
ras. É um livro para se 
ler como se assistisse a 
um filme, em razão de 
sua linguagem clara e 
do ritmo empolgante.

Breviário do pássaro de fogo

Vitto Santos, associado

Este livro reúne toda a 
obra poética do autor, com 
a supressão de alguns poe-
mas e o acréscimo de meia 
dúzia de inéditos.

O canto do sabiá 

Vinícius Bertoletti, associado

Neste livro, o poeta 
busca inspiração 
nos mais diversos 
motivos (natureza, 
cotidiano, amor, etc.). A 
sensibilidade permeia 
toda a obra, na qual o autor demonstra 
sua versatilidade poética.

Se você é associado FUNCEF e tem  
um livro publicado ou um CD gravado, 

envie informações para o e-mail  
comunicacao@funcef.com.br. 

Não se esqueça de informar seu nome 
completo, e-mail e telefone para contato.
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No dia 21 de setembro, Dia da árvore, a FUNCEF, a Petros, a 
J&F (controladora dos investimentos financeiros da JBS Friboi) 
e a MCL Empreendimentos lançaram, em São Paulo, a empresa 
Florestal Brasil S.A., voltada para a área de reflorestamento. A 
companhia entra no mercado de plantio de formações florestais 

com capital de R$ 1 bilhão e participação de 25% de cada sócio.
 Para o presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, o investimento é considerado 

de baixo risco e retorno satisfatório. “É pouco provável que nos próximos 30 anos 
o mundo não precise de madeira. Esse é um investimento que estamos fazendo 
com segurança”, afirmou. A Florestal Brasil marca o primeiro investimento direto de 
fundos de pensão em plantio de florestas.

 A empresa projeta ainda obter receita com a venda de créditos de carbono no mercado 
internacional. Pela previsão dos investidores, a Florestal Brasil empregará duas mil pessoas 
diretamente, com a criação indireta de quatro mil postos de trabalho.

Lançada a Florestal Brasil
Guilherme Lacerda destaca que o investimento tem retorno satisfatório

FUNCEF investe em empreendimento em Araraquara
Complexo será composto por hotel, shopping e torres comerciais e residenciais  

O presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, compareceu à cerimônia que oficia-
lizou a participação da Fundação na construção do Centro de Eventos de Araraquara e 
Região (Cear), realizada no dia 17 de setembro, em Araraquara (SP). 

A FUNCEF deverá investir, no total, quando se cumprirem todas as etapas, cerca 
de R$ 130 milhões na aquisição do terreno e na construção de um hotel com 12 an-
dares e 204 apartamentos, um shopping com 55 mil m² de área construída e torres 
comerciais que comporão, juntamente com o Cear, um complexo imobiliário. As obras 
serão desenvolvidas em quatro etapas, com conclusão prevista para 2011. 

Todas as exigências impostas pela FUNCEF como condição para aquisição do ter-
reno foram acatadas e estão de acordo com a legislação urbanística. “As perspectivas 
de valorização do empreendimento são muito boas, especialmente com a conclusão 
do contorno ferroviário, no ano que vem, e também com a conclusão já ocorrida das 
obras de recuperação do estádio-arena”, informou o presidente Guilherme Lacerda.
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Da esquerda para a direita: vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Valter Merlos; presidente da Câmara Municipal, Ronaldo Napeloso; presidente da Funcef, 
Guilherme Lacerda; prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri; ex-prefeito, Edinho Silva; co-
ordenadora municipal de Turismo, Eduarda Escila Ferreira Lopes, e secretário de Governo, 
Orlando Mengatti Filho.
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O que o cineasta Steven Spielberg, di-
retor de E.T (1982), tem a ver com o 
italiano Roberto Rossellini, diretor de 

Roma, Cidade Aberta (1945)? E o que esses 
dois têm a ver com a escritora brasileira Lygia 
Fagundes Telles e o mestre da ficção científi-
ca norte-americana, Ray Bradbury? ícones do 
Cinema e da Literatura, eles fazem parte do 
universo que compõe a obra de outro cineasta 
e escritor brasileiro: João Batista Melo.

Com 49 anos, cinco livros publicados, três 
curtas-metragens, quatro prêmios literários e 
um prêmio em Cinema, Batista tem um perfil 
instigante. Empregado da CAIXA há 27 anos e 
associado da FUNCEF, ele navega entre o rea-
lismo concreto de suas atividades diárias e o 
realismo fantástico que inspira a criação de 
seus livros e filmes. Talvez seja esse o principal 
ingrediente que tempera sua obra. Mineiro de 
Belo Horizonte, é identificado com a chamada 
Geração 90 da literatura brasileira.

“Durmo pouco e aproveito os finais de se-
mana e as horas de almoço para tocar meus 
projetos culturais”, conta João Batista, que é 
gerente de Padrões e Planejamento da área de 
Comunicação da CAIXA, em Brasília.

O reconhecimento do trabalho de João Batis-
ta começou em 1989, com o prêmio Guimarães 
Rosa, da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, 
pelo livro de contos O inventor de estrelas. Em 
seguida, vieram mais três premiações por As 
baleias do Sanguenay, Um pouco mais de swing 
(contos) e o romance Patagônia. 

Mas engana-se quem pensar que seus 
trabalhos se limitam ao circuito nacional. Um 
de seus contos Após o crepúsculo enriquece 
a antologia Des nouvelles du Brésil (Notícias 

do Brasil), lançado no Salão do Livro de Pa-
ris, entre autores como Lygia Fagundes Telles  
e Clarice Lispector. “É tudo uma questão de 
sorte e oportunidade”, desconversa, deixando 
transparecer uma modéstia sincera.

Formado em Comunicação Social, João 
Batista também se destaca por ter realizado o 
primeiro estudo completo sobre cinema infantil 
no Brasil, como resultado de seu curso de mes-
trado em Multimeios, na Unicamp. O trabalho 
será publicado em 2010.

Não é à toa que, em 2004, Batista foi pre-
miado no festival Divercine, no Uruguai, por seu 
filme Tampinha, um curta-metragem infantil ba-
seado no livro homônimo da escritora mineira 
Ângela Lago. Para o mesmo público, Batista tam-
bém produziu e dirigiu o curta As fadas da areia, 
baseado no livro da escritora paulista May Shu-
ravel. O filme foi selecionado para os festivais de 
Chicago nos EUA, e de Auburn, na Austrália.

Com tantos projetos na cabeça, João 
Batista já elaborou o roteiro 
que pretende seguir quando 
se aposentar da CAIXA e 
desfrutar da complemen-
tação paga pela FUNCEF. 
“Dedicar-me inteiramente 
à minha produção 
cultural”, plane-
ja. Mais uma 
vez, realismo 
e sonho se 
confundem e 
se entrelaçam.

Livros publicados
O inventor de estrelas 
contos (contos, 1991)

As baleias do Saguenay 
(contos, 1995)

Patagônia 
(romance, 1998)

Um pouco mais de swing 
(contos,1999)

O colecionador de  
sombras (contos, 2008) 

Curtas-metragens
A quem possa interessar 
– 1980

Tampinha – 2004

As fadas da areia – 2008 

Realismos e magias

João Batista Melo, cineasta e escritor

Conheça a história do nosso participante, João Batista Melo, escritor e cineasta premiado 
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Nº de participantes no estado*
total: 4.623
Ativos: 3.286
Assistidos: 1.035
Facultativos: 46
Licenciados: 12
Não Associados: 244
Fonte: COPAC/DIBEN 
*Até setembro de 2009

BAhiA
terra da felicidade 

REPREsENtAçãO 
FUNCEF
Representante: Patrícia 
Peltier Badu
Endereço: Avenida 
Tancredo Neves, n° 450, 
Edifício Suarez Trade, 
sala 3.002 – Caminho das 
árvores, Salvador (BA)
telefones:  
(71) 3341-1650/3341-1724
Atendimento: das 9 às 
18 horas
E-mail: 
funcefba@funcef.com.br

APCEF-BA
UN

EI
-B

A

UNEi – BA

Aposentados da Delegacia Regional 
da União Nacional dos Economiários 
da Bahia, que completou 14 anos no 
dia 15 de setembro. 
Delegada: Simone de Morais Melo
telefones: (71) 3240-4159/ 3205-
3500, ramal 3551
E-mail: uneiba@oi.com.br

AEA – BA
Com representação  no Conselho Delibe-
rativo da FENACEF, a  Associação dos Eco-
nomiários Aposentados da Bahia comple-
tou, em abril, 23 anos. A entidade conta 
hoje com mais de 900 associados aposen-
tados. Uma novidade é a criação do setor 
de Marketing, com o objetivo de aprimorar 
o contato com os associados. Entre os 
serviços oferecidos, constam: assistên-
cia jurídica, concessão de empréstimos e 
auxílio-funeral.
Presidente: Manuel Alfredo Filho
telefones: (71) 3324-7964, 3324-7960, 

3324-7962 – Presidência 
Fax: (71) 3324-7960
E-mail: 
aeaba@ig.com.br
site: 
www.aeaba.com.br

Berço de Castro Alves, Jorge Amado, Glauber Rocha, Dorival Caymmi... Terra do 
sincretismo religioso, do carnaval de rua, do samba de roda, do acarajé, do vatapá. 
Terra de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Mãe Menininha do 
Gantois. Dizem que a Bahia é um estado de festa e ser baiano, um estado de alma. 

A Bahia é a mãe do Brasil. Foi lá onde os portugueses chegaram pela primeira 
vez, em 1500. “Quando o Brasil vai para a Bahia, ele volta para casa”, poetisa o 
publicitário baiano Nizan Guanaes.

APCEF – BA
A Associação do Pessoal da CAIXA 
do estado da Bahia possui quatro 
sedes-sócias, três no interior do esta-
do (Ilhéus, Vitória da Conquista e Feira 
de Santana) e uma em Camaçari, pró-
xima a Salvador. Com 92 mil metros 
quadrados de área verde, a sede de 
campo Ivan Lantyer, em Camaçari, 
possui seis apartamentos para hos-
pedagem, pesque-pague, quadras es-
portivas, campo de futebol, salão de 
jogos e piscinas. 
Presidente: Moacir Carneiro
telefone: (71) 3329-9700
E-mail: contato@apcefba.org.br
site: www.apcefba.org.br 

AE
A-

BA
Divulgação



Demósthenes Marques, diretor de Investimetnos da FUNCEF
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Há aproximadamente um ano, publiquei 
quatro textos sobre a crise econômica 
mundial no portal web da FUNCEF, e 

em artigo nesta revista convidei os participan-
tes de nossa Fundação à sua leitura.

Até agora se confirmam as expectativas de 
que os países denominados emergentes sai-
riam da crise antes das economias centrais e 
de que o Brasil tinha condições inéditas, fruto 
do trabalho do governo Lula, para um melhor 
posicionamento no tabuleiro mundial.

Foi justamente naquele mês que os impac-
tos da crise se fizeram sentir mais fortes no 
Brasil, e poucos escreveram sobre o futuro, 
mas vários economistas e articulistas gas-
taram muitas linhas para anunciar o (óbvio) 
tamanho da crise. Nosso objetivo foi manter 
aberto o canal de comunicação com os par-
ticipantes, para que não embarcássemos em 
equivocado pânico.

A atenção e a serenidade foram importan-
tes para delinear as medidas adotadas na ges-
tão dos investimentos, que agora, vislumbram-
se adequadas. Mantivemos e ampliamos as 

posições em renda variável e imóveis, e, enten-
dendo que o aumento dos juros era incompatí-
vel com o futuro próximo, aceleramos, na renda 
fixa, a migração das aplicações atreladas aos 
juros para outras em índices de preços.

Conforme esperado, fechamos 2008 com 
rentabilidade pequena, mas positiva. Portanto, 
conseguimos defender, no ‘ano da crise’, o pa-
trimônio que havíamos mais que triplicado nos 
cinco anos anteriores.

Foi inevitável ficarmos abaixo da meta atu-
arial e, como vínhamos de reconhecer R$ 11,5 
bilhões em ampliações no passivo atuarial (ver 
quadro), enfrentamos a ocorrência de déficit 
nos Planos de Benefícios.

Tenho convicção de que os planos, e suas 
atuais carteiras de investimentos, têm plenas 
condições de equilibrar esses déficits em cur-
to espaço de tempo, conforme demonstrou a 
rentabilidade da carteira entre 2003 e 2007 e 
demonstra novamente em 2009. Mesmo com 
a crise, no acumulado entre 2003 e agosto de 
2009, obtivemos 216% de rentabilidade, diante 
de meta atuarial de 114%.

“Apresentados todos esses aspectos, voltamos a nossa afirmação inicial, de que o Brasil está 
mais bem-posicionado para enfrentar essa crise internacional do que em situações anteriores”. 
Demósthenes Marques, 6 de outubro de 2008

Dito e Feito

Retirada do limite de idade de 55 anos R$ 3,8 bilhões (todos os planos)

Tábua atuarial (incluindo fundo para AT 2000) R$ 2,633 bilhões

Tábua de invalidez R$ 0,070 bilhões (R$ 70 milhões)

Meta atuarial – redução de 6% para 5,5% R$ 1,650 bilhões

Subtotal outras medidas de prudência R$ 4,353 bilhões (todos os planos)

Reajustes nos benefícios – 25,7%  
(acima da inflação)

R$ 3,398 bilhões (apenas no Plano  
Reg/Replan Saldado)

Total R$ 11.551 bilhões
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