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     símbolo de luta e coragem

M ulher que batizou a lei de proteção às 
mulheres do Brasil, Maria da Penha Maia 
Fernandes transformou sua existência 

na luta pelos direitos daquelas que sofrem com a 
violência. Durante vinte anos, a cearense batalhou 
para garantir, no Brasil, mecanismos de coibição da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Em 1983, a biofarmacêutica recebeu um tiro do 
marido enquanto dormia. Como sequela, perdeu os 
movimentos das pernas e se viu presa a uma cadei-
ra de rodas. Após um longo período no hospital vol-
tou para casa, onde mais sofrimento a aguardava. 
Seu marido iniciou uma série de agressões e ten-
tou matá-la novamente por eletrochoque e afoga-
mento. Foi então que ela decidiu procurar ajuda da 
família e, com uma autorização judicial, conseguiu 
deixar a casa em companhia das três filhas. 
Denúncia - Em 1984, Maria da Penha iniciou 
uma longa jornada em busca de justiça e segu-
rança. Sete anos depois, seu marido foi condena-
do a 15 anos de prisão, mas ficou detido apenas 
dois anos e hoje está solto. Em razão desse fato, 
o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e 
o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direi-
tos da Mulher, juntamente com a vítima, formali-
zaram uma denúncia à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

 O caso alcançou repercussão internacional. 
Após inúmeras audiências públicas em assem-
bleias legislativas das cinco regiões do País, as 
propostas deram origem a um projeto de lei e, em 

seguida, a um “substitutivo” aprovado no Con-
gresso Nacional por unanimidade.
Proteção - Sancionada pelo presidente Lula em 
7 de agosto de 2006 e em vigor desde 22 de se-
tembro do mesmo ano, a Lei Maria da Penha (nº 
11.340)  estipula a criação, pelos tribunais de Justi-
ça dos Estados e do Distrito Federal, de um juizado 
especial de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher para dar mais agilidade aos processos.

 A lei altera o Código Penal e permite - entre 
outras medidas de proteção - que agressores se-
jam presos em flagrante ou tenham a prisão pre-
ventiva decretada. A mulher poderá também ficar 
seis meses afastada do trabalho sem perder o em-
prego, caso seja constatada a necessidade de ma-
nutenção de sua integridade física ou psicológica.

Mais informações: 
www.mariadapenha.org.br

Divulgação
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Maria da Penha
     símbolo de luta e coragem

Guilherme Narciso de Lacerda 
Diretor-Presidente da FUNCEF

Um semestre repleto de atividades na Fundação

A FUNCEF é uma entidade dinâmica. A cada dia deparamos com bons resultados e desa-
fios a superar. A Fundação está entre as instituições que mais se destacam por apresentar pro-
jeções macroeconômicas muito próximas dos resultados oficiais. Em março deste ano, ficou 
em primeiro lugar como a instituição que melhor previu a taxa over Selic em curto prazo pelo 
Ranking AE Projeções Top 5 do Banco Central. Em maio, voltou a ser premiada por conquistar 
a terceira posição na previsão de médio prazo para o IPCA (leia mais na página 15).

Nos primeiros seis meses de 2010, o mercado financeiro europeu tem se comportado de 
forma instável, o que tem interferido de modo negativo na economia mundial. Diante desse 
cenário, as carteiras de investimentos da FUNCEF, no primeiro quadrimestre (janeiro-abril 
2010), tiveram um desempenho consolidado abaixo da meta atuarial (página 13).

Felizmente, apesar da crise atual na Bolsa de Valores, a tese de crescimento do Brasil 
é robusta e não é esperado impacto importante no ritmo dos investimentos diretos na eco-
nomia brasileira em médio e longo prazos. 

Acompanhe também nesta edição (das páginas 9 a 11), o que pensam os novos dirigen-
tes eleitos da Fundação sobre os desafios da gestão daqui para a frente. Baseados em todo 
trabalho desenvolvido nesses últimos sete anos, os gestores avançarão no processo de dar 
sustentação à nossa entidade.

É importante ressaltar que, atendendo às solicitações dos participantes ativos, aposen-
tados e pensionistas, começou a vigorar, em maio, o novo limite de crédito para concessão 
do Credinâmico (R$60 mil), tanto na modalidade fixa quanto na variável (página 12).

Destaque-se ainda que foi implantado um novo modelo de ALM (Asset Liability Ma-
nagement), ferramenta essencial para a continuidade dos bons resultados obtidos pela 
Fundação (confira na página 15).

Participamos de eventos importantes, como a reunião promovida em junho pela Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) com o objetivo de pontuar as 
ações de educação previdenciária e financeira desenvolvidas pelos fundos de pensão neste 
primeiro semestre. Na ocasião, a Fundação fez um balanço das atividades que vem reali-
zando desde 2007 com o objetivo de incentivar participantes e empregados da CAIXA ainda 
não associados a planejar o futuro para garantir uma aposentadoria tranquila.

Veja também a história em quadrinhos que, nesta edição, fala sobre a prudência no 
consumo e a importância de  investir no futuro. 

Boa leitura!
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Esta é uma publicação relativa ao mês de junho , 
produzida pela Coordenação de Comunicação Social 
da FUNCEF e impressa em papel certificado, cuja 
produção não agride o meio ambiente.

eNDeReço
SCN, qd. 2, bl. A, 12º e 13º andares, Ed. Corporate 
Financial Center, CEP. 70712-900, Brasília-DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000
Telefone-geral: (61) 3329-1700
www.funcef.com.br

A Lei Maria da Penha (nº 11.340) 
tem por objetivo coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher. Na sua opinião, a sociedade 
brasileira avançou nas leis de 
garantia dos direitos humanos? 

 Sim. A Lei Maria da Penha é um 
marco na luta de garantia dos direitos 
humanos  no Brasil 

 Sim, mas falta muito para o Brasil 
atingir a verdadeira igualdade de 
direitos

 Não, pois as brechas das leis 
impedem a punição dos culpados

Resultado da enquete 
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Dos associados que responderam a 
enquete da edição anterior,  60% preferem 
o site “busquequalidadedevida.com.br” e 
40% preferem “pensenoseufuturo.com.br”
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Na edição nº 44 da Revista FUNceF, na página 9, o nome correto é Andréa Machado. Na página 17, o e-mail correto 
da Apcef/DF é secretaria@apcefdf.org.br. O presidente da entidade é Antônio Carlos Alves.

LivRos
Estou interessada em um livro que veio publicado na coluna Dicas da Revista FUNceF e gostaria de saber 

como faço para adquiri-lo! A obra é a seguinte: Ética no Ambiente de Trabalho, da autora Márcia Cristina Gon-
çalves de Souza.

odonea Ribeiro haponiuk

>>Segundo informações da autora, o livro, publicado pela Editora Elsevier – Campus, está à venda nas livrarias e 
na internet (americanas.com e submarino.com.br). Em caso de dúvidas, pode consultar o release do livro por meio do 
site www.trabalhoetico.com.br ou contatar a autora pelo e-mail marcia.cristina@trabalhoetico.com.br.

ADesão
Gostaria que me encaminhassem o formulário e orientações para adesão à FUNCEF.

Ana Paula xavier Moreira

>>O formulário de adesão à FUNCEF está disponível no site www.pensenoseufuturo.com.br. É só preenchê-lo, 
imprimi-lo, assiná-lo e enviá-lo para a Fundação por malote (destinar a FUNCEF/COPAC) ou via Correios (SCN qd. 2, bl. 
A – Ed. Corporate Financial Center - 12º andar – CEP 70712-900). Nesse site você poderá também obter informações 
importantes para preencher o termo, simular seu benefício futuro e conhecer as vantagens de filiar-se à FUNCEF. 
Desde já lhe desejamos boas-vindas à Fundação.

ReLAtÓRio ANUAL 
Parabéns à FUNCEF pela nova versão do Relatório Anual: bonita, moderna e ecológica.

Frederico Ribeiro Filho 

>> Agradecemos o elogio e nos colocamos à disposição de todos os participantes que desejarem expor suas 
opiniões, críticas e sugestões. Buscamos aprimorar nossa forma de Comunicação cada vez mais e a participação de 
nossos associados é fundamental para essas melhorias.
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A diferença da conta  
Nesta entrevista, o advogado e coordenador do centro de estu-
dos Jurídicos da Previdência complementar - cejuprev, Adacir 
Reis,  fala sobre negociação e mediação como formas de apri-
morar o relacionamento com o participante. Para o ex-secretá-
rio de Previdência complementar e organizador do livro Fundos 
de Pensão: aspectos jurídicos fundamentais, a solução dos con-
flitos “não pode se limitar à esfera do Judiciário”. 
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Revista FUNceF – A Diretoria executiva 
aprovou a criação de uma comissão Perma-
nente de Negociação e Mediação de confli-
tos. essas duas formas são eficazes na solu-
ção de conflitos de natureza previdenciária?
Adacir Reis – Gostaria de parabenizar a 
FUNCEF por essa iniciativa. Cada fundo de 
pensão, dentro de sua cultura e de suas ca-
racterísticas, pode pensar em novas formas 
de aprimorar o relacionamento com partici-
pantes, assistidos e patrocinadores. O Ceju-
prev realizou um seminário no Rio de Janeiro, 
no início de maio, para discutir a mediação 
e a negociação como formas de prevenção e 
de resolução de conflitos. Precisamos discutir  
se realmente os institutos da negociação e 
mediação, que uns chamam de alternativos, 
são viáveis para os fundos de pensão. Esse 
debate deve ocorrer, pois não podemos limi-
tar nossas iniciativas à esfera do Judiciário.  

RF – Quais os meios de solução de confli-
tos mais utilizados pelos fundos de pensão 
no brasil e no mundo?  
Adacir Reis – Uma questão básica diz res-
peito à comunicação, inserida em um con-

ceito de educação previdenciária. É preciso 
que o fundo de pensão esteja em permanente 
contato com os participantes ativos, com os 
assistidos, com os patrocinadores e com as 
autoridades oficiais. O volume de recursos 
deve ser exibido, mostrado em grandes nú-
meros, mas o volume de obrigações também, 
especialmente pelo seu potencial de oscila-
ção, tendo em vista longevidade crescente e 
juros declinantes.  Se o conflito for inevitável, 
é preciso perseverar no trabalho de escla-
recimento do Poder Judiciário, que não tem 
tradição em apreciar conflitos da previdência 
complementar. Paralelamente, a exemplo de 
outros países, precisamos explorar outros 
meios de composição de conflitos. 

RF – Na área jurídica, quais os maiores 
desafios enfrentados pelas entidades de 
previdência complementar?   
Adacir Reis – O maior desafio do regime de 
previdência complementar é o de ser mais bem  
conhecido. Os fundos de pensão, pela própria 
natureza, mobilizam recursos previdenciários. 
No entanto, a percepção em alguns ambientes 
é a de que, se os fundos investem no mercado, é 
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porque há dinheiro sobrando, ou seja, a capitali-
zação não é algo intrínseco à atividade dos fun-
dos de pensão, mas sim o resultado de algum 
excedente. Contribui para essa visão a tradição 
brasileira de previdência pública, operada pelo 
Estado. No Judiciário, há também a visão de 
que um conflito entre participantes e um fundo 
de pensão é um conflito entre um fraco e um 
forte. Precisamos compreender que se trata, na 
verdade, de um conflito entre participantes e 
outros participantes. A FUNCEF é a reunião de 
pequenas poupanças individuais. 

RF – como o senhor avalia o fato de que mui-
tas ações judiciais contra os fundos de pen-
são reivindicam benefícios para os quais não 
houve contribuição na fase acumulativa?
Adacir Reis – Ao participar de um seminário 
na PUC/RS, eu disse que litigar contra o fundo 
de pensão, à revelia do regulamento, era dar 
um tiro no pé, pois amanhã poderá haver défi-
cit no plano e todos serão obrigados a pagar a 
conta. Logo me corrigiram com uma expressão 
mais dura, pois disseram que em alguns casos 
pode ser um tiro na cabeça. A matemática é 
cruel: não há como pagar benefício sem prévio 
custeio. Se o fundo for condenado a bancar 
o que não está no contrato, haverá déficit e, 
pela lei, todos serão chamados a pagar a dife-
rença da conta. Os participantes e assistidos, 
que a cada dia são mais participativos, devem 
ter consciência de seus direitos e também de 
suas obrigações, identificando e recusando os 
convites e os apelos que eventualmente não 
estejam em sintonia com os melhores propó-

sitos previdenciários. Previdência é pré-vidên-
cia, ou seja, é  ver antes. O fundo de pensão 
que está bem hoje continuará nessa condição 
daqui a  vinte ou trinta anos? 

RF – Qual o papel do centro de estudos Ju-
rídicos de Previdência complementar? 
Adacir Reis – O Cejuprev, que começou a fun-
cionar no âmbito da Abrapp há dois meses, tem 
como objetivo principal promover ações para 
disseminar e tornar mais acessível a doutrina 
jurídica da previdência complementar. Trata-se 
de um espaço permanente de articulação de 
debates, reflexões e conhecimento sobre as 
regras de funcionamento da previdência com-
plementar operada pelos fundos de pensão. O 
Cejuprev não pretende atuar no caso concre-
to, no processo “x” ou “y”, mas vai funcionar 
como um espaço de entrosamento,  articulan-
do encontros, seminários, mesas-redondas, 
convênios com escolas de magistraturas e 
publicações destinadas a tratar dos temas que 
sejam do interesse institucional do sistema de 
fundos de pensão. 

RF – Quais os principais desafios do cejuprev? 
Adacir Reis – O maior desafio é contribuir 
para que as entidades fechadas de previdência 
complementar, com seus diversos atores, pos-
sam pensar em formas mais eficientes de pre-
venção e resolução de conflitos, tornando seus  
conceitos e  regras mais conhecidos e  compre-
endidos. O sucesso do Cejuprev vai depender 
do envolvimento dos fundos de pensão e de 
seus respectivos jurídicos. Estamos otimistas.

o conflito 
judicial entre 
participantes 
e fundos de 

pensão é, na 
verdade, um 

conflito entre 
participantes.”

se o fundo de pensão for condenado a bancar o que não 
está no contrato,  haverá déficit e, pela lei, todos serão 

chamados a pagar a diferença da conta.”
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A FUNceF aprovou a criação de uma comissão de Mediação e 
Negociação de conflitos. o que é e para que serve essa comissão?

o aposentado Saul João Bahr Pinto (SC),  
faz a seguinte pergunta à Fundação: 

ResPostA DA FUNceF: Com a aprovação 
da Comissão  Permanente de Negociação 
e Mediação pela Diretoria Executiva (voto 
009/2010), a FUNCEF deu mais um passo 
para avançar no relacionamento com seus 
participantes.  A intenção é utilizar o diálo-
go como recurso para reduzir o número de 
ações judiciais e evitar, dessa forma, que 
os conflitos de natureza previdenciária fi-
quem dependentes do Poder Judiciário.

Ou seja, além de trabalhar para solu-
cionar os conflitos pela via administrativa, 
a Comissão também atuará para agilizar 
as questões judiciais, que podem demorar 
muito tempo para ser resolvidas. 

A Comissão, que conta com o apoio das en-
tidades representativas, será formada por repre-
sentantes de diretorias da Fundação, podendo 
receber a contribuição de entidades externas 
sobre a pertinência das ações e suas possíveis 
consequências aos planos de benefícios. 
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comissão de Negociação e Mediação: 
o que é e para que serve?

A iniciativa está alinhada ao planeja-
mento estratégico da FUNCEF, que tem 
como uma de suas metas a redução gra-
dual do número de ações judiciais. Isso 
porque o elevado número de processos in-
terfere no desempenho e na rentabilidade 
dos planos. A consequência imediata do 
ajuizamento das ações é o aprovisiona-
mento de valores, por parte da Fundação, 
para garantir o equilíbrio contábil em caso 
de futuras perdas no balanço.  

Segundo o coordenador do Centro  de 
Estudos Jurídicos da Previdência Comple-
mentar (Cejuprev), Adacir Reis, o recurso 
da Negociação e Mediação  é um tema que  
vem sendo muito discutido pelos fundos  de 
pensão,  já que as resoluções dos conflitos 
não podem  se reduzir à esfera judicial. Para 
o especialista, a alternativa é uma nova for-
ma de aprimorar o relacionamento com os 
participantes (Leia entrevista na página 6).
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especial

novos diretores e conselheiros
FUNCEF empossa   

Membros terão mandato de quatro anos. Processo reforça democratização da gestão

F oram empossados dia 1° de junho, no edi-
fício sede da Fundação, em Brasília (DF), os 
novos membros da Diretoria Executiva e dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal escolhidos no Pro-
cesso Eleitoral FUNCEF 2010, bem como os indica-
dos pela Patrocinadora. 

A cerimônia contou com a participação ex-
pressiva de entidades representativas dos as-
sociados (Fenae, Fenacef, Unei); do ministro da 
Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas; da 
vice-presidenta em exercício da CAIXA, Clarice 
Coppetti, do ex-ministro da Previdência Social, 
Ricardo Berzoini; do diretor-superintendente da 
Previc, Ricardo Pena; de representantes sindi-
cais, além de gestores e empregados da CAIXA, 
da FUNCEF e de outros fundos de pensão.           

A solenidade foi marcada pela valorização do 
processo de democratização na gestão da FUNCEF 
e dos avanços conquistados nos últimos sete anos 
pelos participantes.

 O presidente Guilherme Lacerda  destacou que 
as conquistas são resultados das boas práticas de 
governança e dos intensos diálogos e negociações 
entre a Fundação, a CAIXA e os participantes.  O 
patrimônio da FUNCEF pulou de menos de R$10 
bilhões, no final de 2002, para quase R$40 bilhões, 
atualmente. O setor de fundos de pensão no Bra-
sil é sério, saudável  e está comprometido com os 
seus associados”, afirmou.     

O ministro Carlos Gabas lembrou a importância 
dos fundos de pensão para  incentivar a poupan-
ça interna do País e afirmou que a FUNCEF é uma 
grande parceira nesse processo. 

Já a presidenta em exercício da CAIXA, Clarice 
Coppetti, destacou a importância do banco público 
no desenvolvimento nacional, parabenizou a atual 
gestão da FUNCEF e saudou os empossados, em 

especial a primeira diretora eleita da Fundação, Re-
nata Marotta. Os líderes associativos frisaram que 
as conquistas dos últimos anos são consequência 
da participação  democrática na gestão da FUNCEF.

conheça os novos diretores 
e conselheiros eleitos

 

Diretoria executiva
Antônio Braulio de Carvalho (efetivo)                
José Carlos Alonso Gonçalves (efetivo)            
Renata Marotta (efetivo)                

 
conselho Deliberativo
José Miguel Correia (efetivo)       
Gilmar Cabral Aguirre (suplente)
Olívio Gomes Vieira (efetivo)        
Manuel Alfredo Filho (suplente)  

 
conselho Fiscal
Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite (efetivo)       
José Francisco Zimmermann (suplente)

Diretores e conselheiros em cerimônia de posse 

Arquivo FUN
CEF

A FUNceF aprovou a criação de uma comissão de Mediação e 
Negociação de conflitos. o que é e para que serve essa comissão?

o aposentado Saul João Bahr Pinto (SC),  
faz a seguinte pergunta à Fundação: 
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Se a paridade de gestão na FUNCEF refor-
ça a participação democrática e a transparên-
cia na administração, é verdade também que 
aumenta a responsabilidade de todos os en-
volvidos no processo. 

“Os eleitos já assumem com um legado de 
ações positivas e estratégias de gestão que 
sintoniza a  FUNCEF com as melhores práticas 
de governança”, afirma o presidente Guilher-
me Lacerda. Segundo ele, os avanços foram 
muitos e os desafios são numerosos. 

O novo diretor de Benefícios, José Carlos 
Alonso, afirma que assumir uma tarefa já exi-
tosa é muito mais fácil. “Melhorar os benefí-
cios dos aposentados e pensionistas e contri-
buir para aumentar a qualidade de vida dos 
participantes deve ser uma meta permanente 
de nossa Diretoria. A outra é aumentar a ade-
são dos empregados da CAIXA à FUNCEF, al-

Diretores e conselheiros eleitos falam sobre os desafios para avançar nas con-
quistas da FUNCEF e melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida do participante    

cançando um índice de pelo menos 95%, como 
prevê o planejamento estratégico”.  

Mais desafios – Na área de benefícios, são 
também desafios a finalização do processo de 
adesão dos assistidos do PMPP à FUNCEF, a 
conclusão do processo de incorporação do REB 
pelo Novo Plano, a melhoria contínua do atendi-
mento ao participante, o aprimoramento da lin-
guagem e dos canais de comunicação com o as-
sociado, a política de bom relacionamento com 
a Patrocinadora e entidades representativas, 
a equiparação dos benefícios das mulheres do 
chamado pré-78 e a definição de uma saída para 
os participantes do ex-Prevahb, entre outros. 

Redução do passivo – Outra meta é a redu-
ção do número de ações judiciais e do passi-
vo contingencial, que são valores reservados 

Da esquerda para a direita: Guilherme Lacerda, Antônio Braulio de Carvalho, Renata Marotta, Marcos Vasconcelos e 
José Carlos Alonso

Muitas conquistas, 
inúmeros desafios    
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capa

pela Fundação para possíveis perdas, como 
pagamentos relacionados a ações impetradas 
por participantes. Esse passivo interfere ne-
gativamente no custo administrativo e na ren-
tabilidade dos planos. “A redução do passivo 
é uma meta do planejamento estratégico e a 
área jurídica tem se empenhado ao máximo 
para atenuar esse problema, juntamente com 
a Patrocinadora”, destaca Lacerda.  

comissão de Negociação – Segundo ele, uma 
das estratégias para reduzir o número das ações 
judiciais contra a Fundação é fortalecer o relacio-
namento com os participantes para que os confli-
tos de natureza previdenciária sejam resolvidos na 
esfera administrativa, evitando o embate judicial.

Um grande passo dado neste sentido foi a 
aprovação, pela Diretoria Executiva, do voto 
009/2010 da Presidência que cria a Comissão 
Permanente de Negociação e Mediação. Essa 
Comissão atuará para solucionar os conflitos 
fazendo-se valer da negociação e do diálogo. 
Outra missão do grupo é trabalhar para agili-
zar as questões judiciais, cujas soluções dis-
pensam muito tempo.     

 
valorização humana – Para a nova diretora de 
Administração eleita, Renata Marotta, a priorida-
de da área é a valorização humana dos profissio-
nais da Fundação e o fortalecimento da segurança 
interna visando a um fim último: a satisfação do 
participante. “O incentivo e a motivação da equi-
pe são importantes para valorizar o ser humano, 
obter resultados positivos e cumprir a Missão, a 
Visão e os Valores da FUNCEF. Nosso principal 
objetivo será sempre servir o participante com ex-
celência e contribuir para aumentar sua qualidade 
de vida”, pondera Marotta.   

Planejamento estratégico – O diretor de 
Planejamento e Controladoria reeleito, Antônio 

Braulio de Carvalho, destaca a importância do 
planejamento estratégico e o aprimoramento 
dos sistemas de controles internos e administra-
ção de riscos. “Estamos empenhados para que 
o Planejamento Estratégico contemple mecanis-
mos e ações em longo prazo, privilegiando uma 
visão de futuro que garanta  a perenidade dos 
benefícios dos participantes”, afirma Braulio.   

Segundo o diretor, outro desafio “é aprimo-
rar o gerenciamento de controle de riscos dos 
nossos empreendimentos, apesar de já termos 
avançado muito nesse sentido”.    

A implantação da Ouvidoria da Fundação, 
proposta também pelas entidades represen-
tativas, integra as perspectivas que, com 
certeza, influenciarão positivamente nos ru-
mos da Fundação.   

boa governança – Indagados pela Revista 
FUNceF sobre os desafios de gestão, os con-
selheiros deliberativos e fiscais eleitos foram 
unânimes: o compromisso maior é defender os 
interesses dos associados, avançar nas con-
quistas e zelar pela transparência e excelência 
da gestão, garantindo que o associado acompa-
nhe de perto as ações da entidade.   

Entre as prioridades elencadas pelos novos 
conselheiros estão a melhoria dos benefícios 
dos participantes, com manutenção do fundo de 
revisão de benefícios, defesa dos associados 
do REG/REPLAN não saldado e da mudança de 
métodos de custeio, não retirada do patrocínio 
para os “não saldados” e alteração regulamen-
tar para assegurar às mulheres aposentadas 
a proporcionalidade  estabelecida para os ho-
mens.

Juntos, Diretoria Executiva e Conselhos De-
liberativo e Fiscal trabalharão com o objetivo 
de garantir boas práticas de  governança, zelar 
pelo patrimônio do fundo e lutar pela qualidade 
de vida dos participantes.    

inúmeros desafios    



12  revista FUNCEF 

seu benefício

Aumento de teto no credinâmico
Limite, que era de R$55 mil, sobe para R$60 mil nas duas modalidades do empréstimo

Atendendo às solicitações dos participantes ativos, 
aposentados e pensionistas, começou a vigorar, em 31/5, 
o novo limite de crédito para concessão do Credinâmico, 
tanto na modalidade fixa quanto na variável. O teto, que 
antes era de R$55 mil subiu para R$60 mil, respeitando 
o percentual máximo da renda mensal que o participante 
pode comprometer para pagamento das prestações.

 Para viabilizar o aumento a FUNCEF realizou um 
estudo, cuja metodologia foi a correção do limite 
atual de R$55 mil pelo índice INPC/IBGE do período 
de abril de 2009. O resultado do cálculo, de pouco 
mais de R$58 mil, foi arredondado para R$60 mil, le-
vando em consideração que os salários e benefícios 
também foram reajustados pelo INPC.                

cARActeRÍsticAs cReDiNâMico - Fixo cReDiNâMico - vARiáveL

Valor máximo permitido R$60 mil R$60 mil

Prazo de amortização 96 meses 96 meses

Taxa de remuneração 12,75% a.a 7,9% a.a + INPC

Carência para concessão Não há carência Não há carência

Suspensão do valor da 
parcela mensal

Redução de 50% do valor 
da prestação nos primeiros 
12 meses

Redução de 50% do valor da pres-
tação nos primeiros 12 meses
Suspensão do pagamento de pres-
tação por até 4 meses

Para mais informações, 
acesse www.funcef.com.br 
ou contate a central de 

Atendimento pelo telefone 
0800 706 9000.

As demais regras seguem iguais: prazo máximo de 96 
meses para a amortização da dívida, Fundo Garantidor 
para Quitação de Crédito escalonado, segundo a idade do 
mutuário, possibilidade de suspensão do pagamento de 
50% do valor das prestações iniciais, por até 12 meses, 
dentro da margem consignável, para novas contratações e 
a suspensão das prestações por até quatro meses na mo-
dalidade variável.

treinamento reúne representantes regionais da FUNceF 

v isando a aprimorar o atendimento aos partici-
pantes, a FUNCEF realizou nos dias 7, 8 e 9 de 
junho, em Brasília, um curso de aprimoramento 

para empregados que trabalham nas 11 representações 
regionais da FUNCEF. 

O evento faz parte 
série de treinamentos 
que vem sendo rea-
lizada pela Gerência 
de Atendimento, com 
a finalidade de atingir, Representantes da FUNCEF em sala de aula 
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até o fim deste ano, um dos objetivos estratégicos da Funda-
ção: aumentar a satisfação dos participantes. Para a gerente 
Elizabeth Gotardo, a ação é importante e vem sendo realizada 
em todas as áreas do atendimento. 

“Treinamos a Central de Atendimento por módulos, 
para não prejudicar o serviço telefônico e agora trouxe-
mos os representantes para reciclar seus conhecimentos 
sobre a FUNCEF”, informou. A gerente disse, ainda, que 
outro treinamento, previsto para agosto, reunirá novos 
representantes e a equipe responsável por responder aos 
e-mails dos participantes.

Confira a tabela com as regras atuais:
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Resultado do primeiro quadrimestre de 2010
Devido à instabilidade do mercado financeiro europeu, números ficam abaixo
da meta. Mesmo assim, a FUNCEF conseguiu superar índices de referência     

A crise europeia vem afetando as econo-
mias do mundo inteiro e o Brasil, apesar 
de encontrar-se em uma boa situação, não 

ficou imune a essa nova turbulência.
A consequência imediata desse cenário para 

as carteiras de investimentos da FUNCEF no pri-
meiro quadrimestre  (janeiro-abril 2010), com maior 
impacto no segmento de Renda Variável, foi um 
desempenho abaixo da meta atuarial. O resultado 
consolidado nesse período foi de 2,31%, contra 
uma meta atuarial de 4,91%*.

Na Renda Fixa, a rentabilidade acumulada 
foi de 4,65%. Esse resultado ficou 0,3 ponto per-
centual abaixo da meta atuarial, mas superou em 
69% o referencial da carteira (SELIC), que foi de 
2,71% no mesmo período. Apesar da ótima perfor-
mance em relação ao seu referencial, o que explica 
o resultado abaixo da meta atuarial, é incomum o 
descolamento observado entre as taxas de inflação 
medidas pelo INPC e IPCA. Nesse período, o INPC 
utilizado no cálculo da meta atuarial sofreu maiores 
pressões inflacionárias, comparado ao desempe-
nho do IPCA (INPC = 3,05% e IPCA = 2,65%).

 A carteira de operações com Participan-
tes fechou com rentabilidade de 5%. O regimento 
que aborda os empréstimos consignados garante 

resultado mínimo superior à meta atuarial nas 
duas modalidades disponíveis.

Já a rentabilidade dos investimentos da carteira 
de imóveis foi de 1,73%. Esse resultado se explica 
pelo baixo fluxo de caixa e grande número de despe-
sas que ocorrem nos primeiros meses do ano para 
algumas operações comerciais e hoteleiras. As taxas 
médias de ocupação hoteleira tradicionalmente supe-
riores no segundo semestre e a reavaliação da cartei-
ra, entre outros fatores, projetam para o final de 2010 
uma rentabilidade em torno de 18% no segmento. 

O resultado da Renda variável ficou em 
-1,23%, diante do desempenho do Ibovespa de 
-1,54 no período. A carteira sofreu neste primeiro 
quadrimestre com os efeitos do agravamento dos 
problemas fiscais dos países europeus. 

Apesar da crise atual na Bolsa de Valores, a tese 
de crescimento do Brasil é robusta e não é esperado 
impacto importante no ritmo de investimentos diretos 
na economia brasileira em médio e longo prazos. A 
expectativa é que o Brasil e os países emergentes 
continuarão sendo foco dos investidores internan-
cionais nos próximos anos, devido, principalmente, 
ao tamanho do mercado consumidor, à expansão do 
crédito interno, ao tamanho das reservas internancio-
nais, ao  controle da dívida pública e ao déficit fiscal.

JANeiRo/AbRiL 2010

Confira as performances das carteiras: 

 coNsoLiDADo  % Novo PLANo Reb ReG/RePLAN sALDADo ReG/RePLAN Não sALDADo ÍNDices De ReFeRêNciAs  %

Renda Fixa 4,65% 4,22% 5,08% 4,70% 4,48%  2,71 (Selic) 

Renda Variável -1,23% -1,05% -1,33% -1,24% -1,27% -1,54 (Ibovespa) 

Imóveis 1,73% 1,23% 1,69% 1,74% 1,71% 4,91

Op.Participantes 5,09% 4,00% 5,34% 5,20% 5,82% 4,91

Outros Investimentos 3,52% --- 3,71% 3,48% 3,82% 4,91

Rentabilidade consolidada 2,31% 3,10% 2,83% 2,25% 2,26% 4,91

 
*A meta atuarial para o período de Janeiro -Dezembro 2010 é  INPC +5.5% ao ano 
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A FUNCEF partici-
pou, dia 14 de junho, 
de reunião promovida 
pela Superintendência 
Nacional de Previdên-
cia Complementar 
(Previc) com o objetivo 
de pontuar as ações 
de educação previ-
denciária e financeira 

desenvolvidas pelos fundos de pensão neste pri-
meiro semestre. 

Na oportunidade, a Fundação fez um ba-
lanço das atividades educativas que vem rea-

Previc e fundos de pensão discutem 
educação previdenciária
FUNCEF apresenta ações educativas e mostra inovações

lizando desde 2007, com o objetivo de incen-
tivar participantes e empregados da CAIXA a 
planejar o futuro para garantir uma aposenta-
doria tranquila. 

Dentre as ações de educação financeira e 
previdenciária da FUNCEF aprovadas pela Pre-
vic, destacam-se: produção de vídeos educati-
vos para a TV FUNCEF, lançamento do  portal 
No Azul, especializado em planejamento fi-
nanceiro, campanha de adesão Pense no seu 
Futuro;  lançamento da  história em quadrinhos 
Previdente e Atuária, lançamento do portal de 
educação previdenciária Um Senhor Futuro, 
entre outras. 

 

FUNceF participa de debate sobre 
Previdência

O presidente da FUNCEF, Guilherme Lacer-
da, participou, dia 16 de junho,  em Brasília, de 
uma tarde de debates sobre previdência com-
plementar. O evento “40 anos de Previdência 
no Brasil” abriu o calendário de comemorações 
do aniversário da Petros, fundo de pensão dos 
empregados da Petrobras, que completa quatro 
décadas dia 1º de julho.

Aberto pelo presidente da Petros, Wagner 
Pinheiro, o encontro reuniu o ministro da Previ-
dência Social, Carlos Eduardo Gabas, dirigentes 
do setor e dos três maiores fundos de pensão do 
País (Previ, Petros e FUNCEF).  

O ministro fez uma retrospectiva sobre a previ-
dência pública no Brasil e listou os avanços alcança-
dos no governo do presidente Lula, a partir de 2003.   

Evento marcou início das comemorações dos 40 anos da Petros  

 O presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, 
destacou a contribuição dos três maiores fundos 
de pensão para o desenvolvimento do País, lem-
brou o pioneirismo da Petros em questões como 
patrocínio e responsabilidade social e defendeu 
maior parceria entre as entidades para fortalecer 
o sistema brasileiro de Previdência. 

Dirigentes de fundos de pensão se reúnem para discutir previdência

Representantes de fundos de pensão em reunião na Previc

Arquivo FUN
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Mais informações: 
www.funcef.com.br
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Se você é associado FUNCEF e tem uma
obra publicada, envie informações para o

e-mail comunicacao@funcef.com.br.
Não se esqueça de informar seu nome

completo, e-mail e telefone para contato.

A crise da ética
Antônio mesquita Galvão

É um apanhado 
sociopolítico da 
exclusão social a 
partir do capitalis-
mo neoliberal e da 
corrupção, sob a 
omissão da mídia e 
da sociedade.

temas populares na bíblia
Rosana Maria Lopes 
Reginaldo

Neste livro, a autora tra-
balha 10 temas bíblicos 
presentes no vocabulá-
rio cotidiano, em uma 
visão da Psicologia, da 
Filosofia e da Religião 
cristã.

cD – caminhos da vida
Betho Borges

Reunindo clássicos da 
MPB, o CD Caminhos 
da Vida, estreia do 
cantor Betho Borges, 
homenageia intérpre-
tes como Francisco 

Alves, Carlos Galhardo, Tito Madi, Dick 
Farney, bem como poetas e letristas como 
Sérgio Natureza, Cacaso, Paulo César 
Pinheiro, Paulinho da Viola, Edu Lobo, 
entre outros.

FUNceF implanta novo modelo de ALM 

A FUNCEF implantou novo modelo de Asset Liability Management (ALM), 
baseado nos conceitos mais avançados disponíveis sobre o tema. A me-
todologia será utilizada na elaboração das políticas de investimentos 

dos planos de benefícios administrados pela Fundação a partir de 2011. 
O ALM permite uma melhor distribuição dos investimentos dos recursos 

garantidores dos planos de benefícios, levando-se em consideração os compro-
missos atuariais dos planos (benefícios já concedidos e a conceder), bem como 
o retorno esperado e os riscos de cada segmento dos investimentos. Trata-se, 
portanto, de ferramenta fundamental na busca pela continuidade da superação 
da meta atuarial com os menores níveis de risco possíveis. 

O fato de a FUNCEF deter a propriedade do modelo permitirá sua livre utilização 
pela equipe da Fundação, bem como a incorporação de aperfeiçoamentos futuros.  

Ferramenta é importante para garantir o equilíbrio dos planos        

Objetivo das estimativas é incentivar a excelência das projeções 

A FUNCEF está entre as instituições que mais se destacam por apresentar  
projeções macroeconômicas mais próximas dos resultados oficiais. Em 
março deste ano, a Fundação  ficou em primeiro lugar como a instituição 

que melhor previu a taxa over Selic em curto prazo pelo Ranking AE Projeções 
Top 5 do Banco Central (Pesquisa Focus). Em maio, ela voltou a conquistar a 
terceira posição na previsão de médio prazo para o IPCA.  

Em janeiro, também conquistou o quarto lugar por melhor prever a taxa de câm-
bio em médio prazo. Em novembro e dezembro de 2009, a entidade ocupou o quinto e 
o segundo lugares de melhor previsora da inflação medida pelo IPCA em curto prazo.  
Já no ranking Projeções Top 10 Geral, da Agência Estado, a Fundação foi a segunda 
colocada  referente às estimativas do primeiro trimestre de 2010.

Os rankings têm por objetivo aferir a precisão das estimativas para incen-
tivar e premiar a qualidade e a excelência das projeções. As expectativas ca-
dastradas por instituições financeiras, consultorias e fundos de pensão, entre 
eles a FUNCEF, são insumos importantes para subsidiar as decisões de política 
monetária do Banco Central. 

“Esses resultados mostram a capacidade técnica da coordenação de Cenários 
Macroeconômicos da FUNCEF e devem ser motivo de orgulho para participantes, 
colaboradores e empregados da Fundação”, comemora o diretor de Investimentos, 
Demósthenes Marques.

Mais informações: www.funcef.com.br

FUNceF se destaca em rankings 
de projeção
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Transparência nos números da Fundação

Rodrigo Andretto
Coordenador de Contabilidade da FUNCEF

Conheça melhor a Coordenação de Contabilidade da FUNCEF

opapel da Coordenação de Contabilidade é prover 
os gestores, conselheiros,  integrantes dos planos 
de benefícios e órgãos fiscalizadores com infor-

mações econômico-financeiras e gerenciais da FUNCEF, 
para análise e tomada de decisão, além de manter a re-
gularidade fiscal da Fundação. Pertencente à Diretoria de 
Planejamento e Controladoria (DIPEC), a Coordenação tem 
como principal objetivo registrar e interpretar os fenôme-
nos internos e externos que afetam as situações patrimo-
niais, financeiras e econômicas da entidade. 

A CONTAB é responsável por três grandes processos. 
Um deles é a contabilização e conciliação das informações 
geradas pelas diversas áreas da Fundação para gerar re-
latórios e Demonstrações Contábeis do Plano de Gestão 
Administrativa e de cada um dos planos de benefícios. 

Além disso, o setor é responsável por organizar a 
guarda da documentação e dos livros contábeis obrigató-
rios, registrados em cartório. “Toda essa documentação 
fica à disposição da administração da FUNCEF,  da fiscali-
zação da Previc, Receita Federal e de possíveis auditorias 
da CAIXA e do Ministério Público”, explica o coordenador 
Rodrigo Andretto.

Segundo ele, a atividade tributária da Fundação tam-
bém fica por conta da Coordenação de Contabilidade, 
pois, apesar da isenção do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL), a entidade é responsável pela arrecadação 
de mais de 10 tributos, sendo o PIS e a Cofins na condi-
ção de contribuinte. “A Contabilidade é responsável pela 
manutenção da regularidade fiscal e emissão da Certidão 
Negativa de Débitos, na Receita e à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional”, acrescenta Andretto.

O coordenador acredita que os principais desafios da 
CONTAB são manter o fechamento dos balancetes no 

Arquivo FUN
CEF

entenda seu fundo de pensão

prazo e a regularização fiscal da Fundação em dia, im-
plantar um plano de ação para melhoria dos processos e 
adequar os manuais operacionais às alterações dos nor-
mativos contábeis aplicados aos fundos de pensão.

Para a execução dessas tarefas, Andretto conta com 
uma equipe de 15 pessoas, três responsáveis pela organiza-
ção, encadernação, arquivo dos documentos e registro dos 
livros obrigatórios, dois pela parte tributária, oito pela conci-
liação e análise das carteiras, segmentos ou atividades que 
precedem o fechamento dos balancetes, e outros dois para 
finalizar o processo e elaborar análises e relatórios. 

Dado o momento atual de harmonização ou padroniza-
ção contábil brasileira às normas internacionais, o coorde-
nador considera importante “promover a atualização per-
manente da equipe com cursos externos e discussões sobre 
as deliberações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e seus impactos no segmento de fundos de pensão”.
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com vasta diversidade cultural e variadas opções de atrativos, Pernambuco é 
um lugar de recantos naturais, rico patrimônio histórico e maior pólo gastronô-
mico nordestino. Singular sob os mais diversos ângulos, é a terra do frevo, do 

maracatu e do xaxado.
Além de seus locais turísticos os pernambucanos se orgulham de sua participação 

altiva na História do Brasil, como na Guerra dos Mascates (1710-1712), Revolução Per-
nambucana (1817), Confederação do Equador (1824) e Revolução Praieira (1848).

A Associação dos Economiários Aposentados e Pensionistas de Pernambuco promo-
ve reuniões mensais com seus associados para comemorar os aniversariantes do mês.

Festas como Carnaval, Páscoa, São João, aniversário da Associação e Natal também 
são ocasiões para promover a confraternização dos associados e suas famílias.

AeAP-Pe

UNei–Pe

Número de participantes em 
Pernambuco

total: 3.356
Ativos: 2.417
Assistidos: 896
Facultativos: 41
Licenciados: 2
Não Associados: 223

Fundada em 21 de setembro de 1917, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal em Pernambuco oferece diversas atividades esportivas e culturais, como cam-
peonatos de futebol, corridas, vôley, tênis, judô, hidroginástica, coral e grupo de teatro. 

Os associados também podem participar de atividades esportivas, como hidroginás-
tica, vôlei, tênis, futebol e judô. Para filhos e filhas dos sócios há Colônia de Férias, 
programação especial no Dia das Crianças e matinê infantil no Carnaval.

Associação do Pessoal da caixa de Pernambuco 
Presidente: Josias Galeno S. de Oliveira
endereço: Rua Aureliano Artur Soares Quintas, nº 799, Janga Paulista 
Recife-PE
ceP: 53437-170 
telefone: (81) 3434-0450 / (81) 3434-1074
e-mail: apcefpe@veloxmail.com.br
site: www.apcefpe.com.br
horário de funcionamento: 9h às 17h

APceF - Pe 

AE
AP
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E

Fonte: COPAC/DIBEN

Associação dos economiários Aposentados e 
Pensionistas de Pernambuco
Presidente: Fernando Cavalcanti Neves
endereço: Av. Guararapes, 120 - 3º andar. Santo Antônio 
Recife-PE
ceP: 50010-000
telefone: (81) 3224-1897/7326  Fax: (81) 3224-1898 
horário de funcionamento: 10h às 17h
e-mail: aeappe@bol.com.br

   PeRNAMbUco
      PAtRiMôNio histÓRico e cULtURAL 

Com sede em Santo Antônio, a 
União Nacional dos Economiários 
de Pernambuco oferece aos seus 
associados atividades desportivas, 
culturais e de lazer. Há aulas de in-
formática, excursões para eventos 
de aposentados e realização de 
bingos. Um espaço interessante é 
a criação da sala de lazer, onde os 
associados podem jogar dominó, 
assistir a televisão e conversar com 
os amigos. Os momentos de con-
fraternização se estendem às fes-
tas comemorativas e à celebração 

dos aniversariantes 
do mês.

APCEF-PE

União Nacional dos economiários 
de Pernambuco
Delegado: Joana D'Arc Montenegro 
da Rocha Lima
endereço: Av. Guararapes, 161, 
11º andar - Ed. CEF Santo Antônio – 
Recife - PE
ceP: 50010-000 
telefone/Fax: (81) 32249121 
e-mail: uneipe@terra.com.br

UN
EI

-P
E

Conheça melhor a Coordenação de Contabilidade da FUNCEF
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Passado e Futuro
A colonização das Américas, da áfrica e 

ásia pelas potências européias, a partir 
do século XVI, estruturou-se no escravismo 

e na agricultura de exportação. O Brasil não fugiu à 
regra. Foi um exemplo típico de um modelo segre-
gacionista, calcado na desigualdade e na transfe-
rência maciça de riquezas e capitais. As consequên-
cias permeiam nossa sociedade até a atualidade.

Após a independência em 1822, o País já nas-
ce endividado, com empréstimo contraído junto 
aos bancos ingleses, para “indenizar” Portugal. O 
passar do século XIX foi de lenta evolução e expan-
são da economia, ainda fortemente marcada pela 
monocultura, pelo trabalho escravo e pela inserção 
internacional dependente e marginal. Após a Pro-
clamação da República, a velocidade das transfor-

mações econômicas e sociais aumenta, 
sem, contudo, determinar a alteração 
substancial da “velha ordem”.

A ascensão gradativa de novas 
elites após a Revolução de 1930, mo-
tivada pela urbanização decorrente da 

industrialização, multiplica os 
agentes sociais e eco-

nômicos. O fomento 
e o crédito se tor-
nam indispensáveis 
para a superação 
das barreiras secu-
lares. A Eletrobras, 
o BNDES, a Petro-
bras, criados no 
segundo governo 
de Getúlio Vargas, 
unem-se à CAIXA e 

ao Banco do Brasil com a tarefa de promover o 
desenvolvimento e ampliar a qualidade de vida. 

O leitor deve estar se perguntando: por que tan-
ta história em um espaço tão pequeno? Para lem-
brar que o mutualismo e a previdência estão entre 
nós há quase 500 anos. Que estão enraizados em 
nossa cultura. Primeiro por intermédio das Santas 
Casas de Misericórdia, depois pelos montepios e 
caixas de aposentadoria e hoje pela Previdência 
Social e por centenas de instituições de previdên-
cia privada. À medida das crescentes demandas da 
sociedade brasileira, as estruturas de financiamen-
to e gestão - sejam públicas ou privadas - evoluem 
para atender as múltiplas funções e atividades de 
uma economia diversificada e complexa.

É o que está ocorrendo com os Fundos de Pen-
são, entre eles a FUNCEF. A presença dos Fundos na 
economia nacional é cada vez maior. Já superaram 
a cifra de R$500 bilhões em ativos (17% do PIB) e 
detêm participações expressivas nas principais em-
presas do País e dos investimentos estratégicos em 
infraestrutura, como energia e transportes. 

O que no início era apenas ajuda mútua e bene-
ficência entre desvalidos, pobres e trabalhadores, 
transformou-se em um dos agentes fundamentais 
de poupança, investimento e distribuição de renda 
do País. O resultado desse processo estamos vendo 
todos os dias: aumento do salário e do emprego, re-
dução das desigualdades e altos índices de desen-
volvimento, sem as fragilidades estruturais que nos 
restringiram até o passado recente. Estamos gra-
dativamente, a passos mais largos, superando os 
condicionantes históricos herdados da colonização. 
Podemos hoje, com muito mais propriedade e clari-
vidência, escolher o que vamos levar para o futuro. 

Luiz Philippe torelly
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da FUNCEF
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