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EDITORIAL

Inovação,
transparência e
elevado padrão
ampla divulgação das informações. Aqueles que preferissem o periódico impresso deveriam se manifestar à Fundação.
Os aposentados e pensionistas seguiriam
recebendo a revista impressa.
Sob o aspecto da maturidade na democratização da gestão, temos mais um desfecho de sucesso no que diz respeito ao
Comunicação Social da FUNCEF

A

contecimentos recentes evidenciaram pontos importantes da administração responsável e transparente
executada em nosso fundo de pensão nos
últimos anos. Destaque para o amadurecimento da democracia, para o reconhecimento da gestão de ativos da Fundação e
para o aperfeiçoamento de um dos principais canais de comunicação da Entidade: a
Revista FUNCEF.
Já ao abrir esta edição o leitor pode notar os avanços realizados no projeto gráfico, envolvendo leiaute e diagramação.
O conteúdo do periódico segue em aperfeiçoamento constante com objetivo de
ser cada vez mais claro e acessível.
A modernização deixa a publicação
mais atrativa, facilita a leitura e prestigia um veículo de comunicação com avaliação positiva entre os participantes da
Fundação. Na mais recente pesquisa, nada menos que 79% dos entrevistados disseram que leem a revista e a consideram
um importante meio de informação.
Essas mudanças também visam a melhor leitura da revista em formato digital, o que vai ao encontro do estudo que
está sendo realizado pela Coordenação
de Comunicação Social, a pedido da Diretoria Executiva. A finalidade é avaliar a possibilidade de enviar a Revista
FUNCEF aos participantes da ativa somente em formato digital, sem prejuízo à

Sérgio Mendonça
Diretor-presidente da FUNCEF

Processo Eleitoral 2016, com matéria introduzida pela chamada na capa abordando o fortalecimento do modelo de
gestão compartilhada, com conselheiros
sendo eleitos pelo voto direto dos participantes ativos e assistidos.
A votação registrou participação recorde de mais de 70 mil pessoas, numa inequívoca demonstração de interesse dos
participantes pela condução da Fundação. A vencedora do pleito foi a Controle
e Resultado (Chapa 7), a qual parabenizo pela vitória, cujos conselheiros eleitos têm a responsabilidade de se somar
aos demais gestores na busca dos melhores resultados possíveis para a FUNCEF.
Ficou comprovado que, a cada eleição,
avança-se na consolidação da gestão democrática e afirma-se a transparência como valor a ser plenamente abraçado.
Outro fato de grande relevância, motivo de orgulho e estímulo a todos que se
dedicam à Fundação, relaciona-se ao reconhecimento externo quanto à eficiência
do modelo de governança da FUNCEF,
obtido junto à agência de classificação
de risco Fitch Ratings, sediada em Nova
Iorque (EUA).
Primeiro e único fundo de pensão brasileiro a ter seu processo de gestão avaliado por uma agência internacional, a
FUNCEF recebeu a classificação de Elevado Padrão no quesito gestores de recursos em escala internacional.
O rating alcançado pela Fundação
reflete a opinião da agência de que a
plataforma de investimentos e a estrutura operacional de gestão são fortes em
relação aos padrões aplicados por investidores institucionais em mercados
internacionais. Como disse a própria
agência em seu relatório, o processo de
tomada de decisões na FUNCEF é muito bem definido e estável.
É com essa Fundação sólida e sustentável que seguiremos em frente, assessorados por uma equipe qualificada e
comprometida com a missão, a visão e
os valores da Entidade e acompanhados
de perto por nossos cerca de 137 mil participantes ativos, aposentados e pensionistas. Boa leitura!
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Para ler a Revista FUNCEF somente no formato
digital, basta acessar o Autoatendimento em
www.funcef.com.br, seção “Serviços”/“Opção
de recebimento da revista” e clicar em
“Não” e “Salvar”. Pode-se fazer a solicitação
também pelo canal Fale Conosco ou pela
Central 0800 706 9000.
QUER ENVIAR SUGESTÕES,
DÚVIDAS E CRÍTICAS PARA
NOSSA REVISTA?
Mande seus comentários
para revista@funcef.com.br
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CAPA

ELEVADO
PADRÃO
EM GESTÃO
DE ATIVOS
Fitch Ratings, agência internacional
de classificação de risco, avaliou
positivamente os investimentos da FUNCEF
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A

FUNCEF recebeu classificação de “Elevado Padrão” no quesito gestores de recursos em escala internacional da Fitch
Ratings. A Fundação é o primeiro fundo de pensão brasileiro que teve seu processo de gestão de
ativos avaliado por uma agência internacional
de classificação de risco.
A motivação para contratar uma empresa externa com a reconhecida credibilidade da Fitch nasceu da necessidade de avaliar os investimentos da
FUNCEF em relação às melhores práticas internacionais. “Em 2012 nos credenciamos à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) como gestores
de fundos de investimentos. Em 2013 mudamos
a governança da gestão de carteira própria para
fundos de investimentos sob fiscalização da CVM
e criamos os comitês estratégico e tático. Temos
aprimorado nossos processos desde então e, por
isso, buscamos uma análise desse nível”, destaca
o diretor de Investimentos, Maurício Marcellini.
A Fitch Ratings começou o trabalho de análise na Fundação em outubro de 2015. Desde então, a Diretoria de Investimentos forneceu uma
série de informações e documentos à agência
para proceder com o processo de avaliação. Na
última semana de abril ocorreu a visita de técnicos da Fitch e o resultado foi divulgado no
site da agência em 25 de maio de 2016.
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CAPA

“Essa classificação demonstra que nossos processos de investimentos vêm se
consolidando a cada dia, o que pode
proporcionar mais confiança e segurança aos integrantes dos planos de benefícios”, afirma o presidente da FUNCEF,
Sérgio Mendonça.

INVESTIMENTOS
EM ELEVADO PADRÃO
A classificação de “Elevado Padrão” foi
dada à gestão dos ativos de renda fixa e
variável líquida, sob responsabilidade da
Diretoria de Investimentos.
Os recursos administrados pela área,
até maio de 2016, eram de R$ 32,30 bilhões em renda fixa, equivalentes a 58,2%
do patrimônio dos planos e R$ 3,69 bilhões (6,6%) em renda variável.
Esses valores, quando equiparados aos
montantes geridos até dezembro de 2011
– R$ 20 bilhões em renda fixa equivalentes a 43,1% do patrimônio dos planos e R$ 4,70 bilhões (10,1%) em renda
variável –, mostram bem a movimentação gradativa da política de investimentos para se ajustar ao cenário econômico
instável que afetou o Brasil, especialmente a partir de 2012.

Comparativo
Dezembro/2011 – Maio/2016
RV – DIRIN
R$ 4,70

10,1%

RF
R$ 20,00

43,1%

OUTROS
R$ 21,73

46,8%

2011

Os ativos existentes nessas carteiras e que
estão sob gestão da área de investimentos têm
rentabilidade acumulada, entre dezembro de
2011 e 31 de maio de 2016, de 76,59% para
renda fixa. Esse percentual é maior do que o
apresentado no mesmo período por dois índices
referenciais: meta atuarial (75,14%) e taxa
Selic (55,61%). A renda variável apresentou
rentabilidade negativa de 12,23% levemente
melhor do que a rentabilidade negativa de
14,59% do índice referencial Ibovespa.
RV – DIRIN
R$ 3,69

6,6%

2016

RF
R$ 32,30
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35,1%

58,2%
Rentabilidade FUNCEF x
Índices Referenciais
76,59%
75,14%

PROCESSO DE TOMADA
DE DECISÃO BEM DEFINIDO
E ESTÁVEL
O rating “Elevado Padrão” atribuído à
Fundação reflete a opinião da Fitch de que
a plataforma de investimentos e a estrutura
operacional da gestora são fortes em relação aos padrões aplicados por investidores
institucionais em mercados internacionais.
De acordo com a agência, a FUNCEF
é beneficiada por um processo disciplinado de investimentos, aliado a uma
abordagem de risco conservadora e a rigorosos controles. O rating considera,
ainda, sua boa estrutura tecnológica.
“Como disse a própria agência em seu relatório, o processo de tomada de decisões
na FUNCEF é muito bem definido e estável. Temos forte governança na escolha dos
investimentos e o foco é, exclusivamente, a
rentabilidade e o equilíbrio dos planos de
benefícios”, reforça Marcellini.

OUTROS
R$ 19,50

55,61%

RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL

ATUARIAL

SELIC

IBOVESPA

-14,59%

-12,23%

Confira as principais avaliações da Fitch Ratings para cada item que compõe a
classificação de Elevado Padrão atribuída à FUNCEF

O que a Fitch diz
sobre controles
na FUNCEF?

E sobre
investimentos?

Qual a avaliação
da Fitch sobre
as operações
na FUNCEF?

E sobre
tecnologia?

Elevado
Padrão

Elevado
Padrão

Bom
Padrão

Bom
padrão

• Gestora de recursos com sólida estrutura de governança e extenso uso de comitês.
• Estruturas internas de gestão de risco e de compliance dedicadas e independentes, reportando-se
diretamente à Diretoria de Planejamento e Controladoria.
• Gerência de auditoria que se reporta ao Conselho Deliberativo da Fundação.
• Paridade na gestão, com atuação dos participantes mediante eleição de três diretores responsáveis pelos
controles e atividades administrativas.
• Indicação, pela Patrocinadora, de um quarto dos membros do Comitê Técnico de Investimentos para exercer
supervisão dos investimentos.

• Processo de tomada de decisões muito bem definido e estável.
• Há comitês semanais e mensais para definir e avaliar estratégias, riscos e desempenho dos investimentos,
além de reuniões internas diárias.
• Boa estrutura com quarenta empregados focados no processo de investimentos e baixa rotatividade na equipe.
• Cada equipe de investimentos tem as habilidades e a experiência necessárias para administrar estratégias
específicas.
• Existência de área focada em análise macroeconômica e gestão de Asset Liability Management (ALM).
• Gestores de carteiras e analistas responsáveis por renda fixa e renda variável também são encarregados de
selecionar e monitorar gestores de recursos terceirizados.

• Sólida estrutura de operações por meio de procedimentos em escala para o processamento dos fundos,
contando com boa plataforma de trabalho.
• Equipe de operações composta por profissionais experientes.
• Interface com os administradores e custodiantes não é automatizada (o que requer aperfeiçoamento).

• Sólida estrutura de Tecnologia da Informação (TI).
• Total de 69 profissionais dedicados que prestam suporte às atividades da Fundação. Equipe experiente e
segmentada em áreas funcionais.
• Utilização de soluções conceituadas de terceiros em lugar de desenvolver sistemas internos, exceto no caso
de não encontrar um sistema a preço acessível.
• Infraestrutura completa com procedimentos, rotinas e permissões bem definidos, mediante rigorosa política
de segurança.
• Bom nível de automação. No entanto, melhorias na integração entre os diferentes sistemas poderiam reduzir
riscos e consolidar processos.
Fonte: Fitch Ratings

A Fitch destaca que todas as estratégias
contam com benchmarks (comparação
de processos e resultados com objetivo
de melhoria contínua) bem definidos e
os fundos têm apresentado desempenho
em linha com esses parâmetros.

O rating de gestores de recursos da
FUNCEF se aplica apenas às suas atividades no mercado doméstico em ativos
financeiros tradicionais (líquidos) e não
inclui seus ativos imobiliários, participação direta em companhias, investimentos

em participações privadas (private equity),
administração de fundos e serviços de
custódia. Todos esses segmentos têm
seus processos e políticas próprios, que
são devidamente segregados da área de
investimentos líquidos.
Nº 80 | MAI./JUN. 2016 | 7

ESPECIAL

NOVOS
CONSELHEIROS
FISCAIS E
DELIBERATIVOS
ASSUMEM SEUS
MANDATOS
Composição
paritária é uma
conquista dos
participantes
e, desde
2002, marca a
democratização
e modernização
da governança da
FUNCEF
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O

s conselheiros fiscais e deliberativos, que foram eleitos em maio
deste ano, assumiram seus mandatos na FUNCEF no dia 2 de junho.
Os novos integrantes do Conselho Deliberativo são Luiz Henrique Muller (titular) e
Antônio Schuck (suplente). No Conselho
Fiscal, são Analia Miguel Anuisiewicz (titular) e Marta Turra (suplente).
A cerimônia de posse ocorreu no dia 30
de maio, às 9h30, na sede da Fundação, em
Brasília, e contou com a presença do presidente interino do Conselho Deliberativo,
Demosthenes Marques, do presidente da
Fundação, Sérgio Mendonça, de membros
da Diretoria Executiva, de conselheiros deliberativos e fiscais, de gestores e empregados da Fundação.
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Comunicação Social da FUNCEF

ESPECIAL

Estamos
assumindo postos
importantes em
um dos maiores
fundos de
pensão do Brasil,
com a enorme
responsabilidade
de contribuir na
gestão de um
negócio que tem
como principal
objetivo garantir
a aposentadoria
de cerca de 137 mil
participantes
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Os novos integrantes do Conselho
Deliberativo, Luiz Henrique Muller
(titular) e Antônio Schuck (suplente),
e do Conselho Fiscal, Analia Miguel
Anuisiewicz (titular) e Marta
Turra (suplente)

Comunicação Social da FUNCEF

COMPROMISSO
Durante o discurso de posse, representando os eleitos, Luiz Henrique Muller lembrou o desafio que ele e os outros membros
dos conselhos têm pela frente.
“Hoje é um dia muito significativo para
todos nós, por vários motivos. Estamos
assumindo postos importantes em um
dos maiores fundos de pensão do Brasil,
com a enorme responsabilidade de contribuir na gestão de um negócio que tem
como principal objetivo garantir a aposentadoria de cerca de 137 mil participantes”, disse.
Luiz Henrique Muller também destacou que os novos conselheiros querem
somar aos demais membros na busca de
soluções para a FUNCEF.

PARTICIPAÇÃO MAIS ATIVA

Istockphoto

O presidente da FUNCEF, Sérgio Mendonça, registrou que a participação recorde no processo eleitoral demonstra total
interesse dos participantes em comandar democraticamente a Fundação. “A cada eleição avança-se na consolidação da
gestão democrática e afirma-se a transparência como valor a ser plenamente abraçado”, frisou.
O presidente interino do Conselho Deliberativo, Demosthenes Marques, destacou a maior participação já registrada em
processos eleitorais da FUNCEF, lembrando que o modelo de gestão participativa
extrapola, inclusive, as exigências legais.
Demosthenes salientou ainda ser a
FUNCEF um fundo de pensão sólido, que
registra momentos bons e ruins, mas numa trajetória ascendente. “Temos plena
confiança na superação das dificuldades
atuais e em que, logo à frente, viveremos
nova fase, de recuperação”, disse.

TRANSPARÊNCIA
O Processo Eleitoral 2016 contou com
ampla divulgação e visibilidade. Todas
as etapas foram validadas pela Comissão
Eleitoral e publicadas nos meios de comunicação da FUNCEF.
Além do site, da Revista FUNCEF e
das redes sociais, também foi criado um

Presidente interino do
Conselho Deliberativo,
Demosthenes Marques,
destacou o modelo de gestão
participativa da FUNCEF

hotsite com o objetivo de reunir em um
único lugar todas as informações sobre
o regulamento, as chapas, as propostas
dos candidatos, o cronograma eleitoral e
os dados da votação. A CAIXA também
fez ampla divulgação de todas as etapas
em seus canais de comunicação.

COMISSÃO ELEITORAL
O processo foi conduzido pela Comissão Eleitoral constituída pelo Conselho
Deliberativo, no dia 15 de fevereiro deste ano. A Comissão foi composta por três
membros indicados pelos conselheiros
eleitos: José Alberto Garcia Moschkovich
(presidente), André Husek de Freitas
e Fábio Salim. A FUNCEF indicou o
Nº 80 | MAI./JUN. 2016 | 11
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Resultado eleitoral
25.000

Resultado 2016
21.275

20.000

Os conselheiros empossados foram eleitos pela Controle
e Resultado (Chapa 7), com 21.275 votos entre 70.815
votantes.

18.215

Com 30% da preferência dos eleitores, a Controle e
Resultado foi seguida na votação pela SOS FUNCEF: Quem
mexeu no meu dinheiro? (Chapa 6), que obteve 18.215
votos (25,7%).

15.000

11.964
8.959

10.000

As demais chapas tiveram o seguinte desempenho: Gestão e
Participação (Chapa 2) – 11.964 votos (16,8%); FUNCEF pra
Gente (Chapa 5) – 8.959 votos (12,6%); Auditores de Olho
na FUNCEF (Chapa 1) – 5.322 votos (7,5%); Independência
e Conhecimento na FUNCEF (Chapa 4) – 2.697 votos (3,8%);
e Reage FUNCEF (Chapa 3) – 1.245 votos (1,7%). A eleição
também registrou 459 votos em branco e 679 nulos.

5.322
5.000

1.245

2.697

800

500

Ch
ap
a7

Ch
ap
a6

Ch
ap
a5

Ch
ap
a4

Os 70.815 votantes representaram número recorde de
participação no histórico das eleições na FUNCEF. Estavam
aptos a votar 135.202 participantes dos planos de
benefícios da Fundação, entre ativos e assistidos.
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empregado José Lino Fontana para atuar
como secretário da Comissão e Augusto Henrique Alves Rabelo foi designado pela CAIXA.
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200

Votaram 53.397 eleitores pelo SISRH da CAIXA, número
correspondente a 58,32% dos 91.552 previstos para esse
canal. Pelo 0800 foram 5.768 votantes e pela internet,
11.650, totalizando 17.418 votos computados pela
Compuvox, número correspondente a 39,9% dos 43.650
eleitores esperados.

deliberativos e metade dos conselheiros fiscais e, no outro, elege-se um terço dos membros do CD e metade dos
membros do CF.

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS

O Conselho Deliberativo é composto
de seis membros titulares e seus respectivos suplentes. Três conselheiros titulares e seus suplentes são eleitos pelos
participantes, e os outros três titulares
e suplentes são indicados pela Patrocinadora. O Conselho Fiscal é composto
de quatro membros, dois titulares e suplentes eleitos pelos participantes e dois
titulares e suplentes indicados pela Patrocinadora. As eleições de conselheiros
acontecem a cada dois anos, para mandatos de quatro anos. Em um dos pleitos
são eleitos dois terços dos conselheiros

As competências dos Conselhos Deliberativo e Fiscal são definidas no Estatuto da Fundação, documento cuja
íntegra pode ser conferida na aba Sobre a
FUNCEF/Órgãos Estatutários no site da
Fundação na internet.
Conselho Deliberativo – É a instância
máxima da FUNCEF e responsável pela definição das principais diretrizes políticas e
administrativas da Fundação. Cabe ao CD
homologar os nomes dos diretores eleitos
pelos participantes e indicados pela Patrocinadora; aprovar a política de investimentos; apreciar os investimentos com valor
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superior a 1% dos recursos garantidores;
aprovar alteração do estatuto e de regulamentos dos planos de benefícios; indicar representantes em órgãos de administração e
fiscais de empresas em que a FUNCEF tiver participação acionária; deliberar sobre
retirada de patrocínio; e aprovar os demonstrativos contábeis, entre outras atribuições.
Conselho Fiscal – É responsável pelo
acompanhamento dos atos de gestão da
FUNCEF e a ele compete examinar balancetes mensais; emitir parecer sobre o
relatório anual de atividades e as demonstrações atuariais e contábeis de cada exercício; apontar eventuais irregularidades,
sugerindo medidas saneadoras; zelar pelo
cumprimento da legislação e normas em
vigor; e emitir relatórios de controles internos na forma de legislação, entre outras
atribuições.

CONVERSANDO

A GENTE SE
INFORMA
Saiba mais sobre o equacionamento
do REG/Replan Saldado e acesse
o demonstrativo de contribuição
extraordinária: tudo em um só lugar

A

FUNCEF criou um ambiente específico no portal da Fundação na
internet com informações sobre
o plano de equacionamento do déficit do
REG/Replan Saldado, referente ao exercício de 2014. A página www.funcef.com.br/
equacionamento reúne as causas do déficit, as regras, as notícias mais atualizadas,
conceitos importantes para entender melhor esse processo, além de esclarecimentos
das principais dúvidas a respeito do tema.

DEMONSTRATIVO MENSAL
A página também oferece acesso ao demonstrativo mensal da contribuição extraordinária. Para visualizar o documento, é
necessário fazer login no Autoatendimento.
No menu lateral, o participante clica
na aba Equacionamento, seguindo para
CAIXA REG/Replan e, por fim, acessa Demonstrativo. Há ainda a opção de
acessar a íntegra do plano de equacionamento do REG/Replan 2014.
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EQUACIONAMENTO

EQUACIONAMENTO

Como está a solvência (capacidade de
pagamento) dos planos de benefícios?

Não há ameaça de descontinuidade nos
pagamentos de benefícios. A ocorrência
de déficit e a necessidade de equacionamento não colocam em risco a solvência
do plano. Os pagamentos estão assegurados e ocorrerão regularmente todo dia 20.
Quais são as formas de desconto da
contribuição extra?

As contribuições extraordinárias serão
descontadas da folha de pagamentos, no
caso de participantes ativos, e da folha de
benefícios, no caso de assistidos. Participantes autopatrocinados ou que optaram
pelo instituto do Benefício Proporcional
Diferido (BPD) terão os pagamentos efetivados por meio de boleto bancário ou
débito em conta-corrente.
Como será feito o desconto de empregado
da CAIXA cedido a outras instituições?

No caso de empregado CAIXA cedido, o
desconto também será via folha de pagamento da Patrocinadora. Como no caso
do empregado em atividade na empresa,
a FUNCEF aplicará o percentual sobre o
benefício saldado e informará o valor à
CAIXA para o devido desconto.
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Por que o prazo tão longo de 17 anos? Ele
pode ser reduzido?

Istockphoto

No demonstrativo constam informações sobre a base de incidência da taxa
de contribuição, a taxa de contribuição
extraordinária, a data de referência da
taxa e o prazo remanescente de pagamento das contribuições.
O plano de equacionamento do REG/Replan Saldado 2014 contém as principais leis
e normativos aplicáveis, as características
e informações sobre o plano, as hipóteses
e premissas atuariais utilizadas, o resultado
deficitário a equacionar e a responsabilidade das partes.
A Revista FUNCEF tratou do tema equacionamento do déficit do REG/Replan Saldado na Edição Especial, publicada em abril
deste ano, e agora traz mais algumas perguntas e respostas sobre essa questão.

Principais
informações sobre o
equacionamento
O equacionamento busca reverter o déficit
acumulado no REG/Replan Saldado até
o exercício de 2014. Destaque-se que os
planos REG/Replan Não Saldado, REB e
Novo Plano não serão equacionados em
2016. Posicionado em dezembro de 2015,
o montante a equacionar é de R$ 2,3
bilhões, sendo 50% de responsabilidade dos
participantes e 50% da Patrocinadora CAIXA.
O prazo máximo de duração do plano de
equacionamento é de 17,4 anos, com taxa
mensal extraordinária de 2,78% sobre o
benefício saldado, para participantes em
atividade na CAIXA e para aposentados e
pensionistas. A primeira cobrança ocorreu
em 20 de maio de 2016.

Conversando a gente
se informa

O equacionamento em um tempo mais
longo oferece maior possibilidade para
que o plano seja reequilibrado antes do
desembolso total exigido inicialmente. Isso porque, em condições favoráveis aos
investimentos, é possível gerar superávits
acumulados a serem utilizados na redução do montante a equacionar. Com isso,
a taxa pode ir se reduzindo ou até mesmo
ser extinta antes do tempo previsto. A regra anterior acarretava contribuições extraordinárias mais altas no curto prazo.
O pensionista também terá que
equacionar?

O pensionista também é participante do
plano de benefícios, na condição de assistido. Assim, o pensionista vinculado ao
REG/Replan Saldado tem, igualmente, a
obrigação de contribuir extraordinariamente para o equacionamento do déficit
no plano.
Há opção ou recurso para o não
pagamento do déﬁcit?

Pela legislação em vigor, Resolução MPS/
CGPC nº 26/2008, não há como o participante optar por não contribuir com a taxa
extra para equacionamento do déficit. Não
há também possibilidade de recurso via esfera administrativa.
Haverá taxa extra sobre o abono
e o 13º salário?

A cobrança incidirá sobre todos os benefícios recebidos, enquanto vigorar o plano de equacionamento.

Envie suas dúvidas por meio dos canais de
comunicação e relacionamento da FUNCEF:
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Facebook, Twitter e YouTube
CANAIS DE RELACIONAMENTO
On-line: Fale conosco e Ouvidoria
Central: 0800 706 9000

Conheça o ambiente que
reúne informações sobre o
plano de equacionamento
do déficit do REG/Replan Saldado
referente ao exercício de 2014
Baixe o aplicativo para leitura do QR Code,
gratuitamente, em lojas virtuais.

EMPRÉSTIMO
FUNCEF
TEM NOVO
CANAL PARA
CONTRATAÇÃO
Faça sempre uma simulação para conhecer melhor os
valores, as taxas e a forma de cobrança

S

implificar e facilitar o acesso do participante a informações e serviços.
Foi pensando nisso que a FUNCEF
redefiniu o canal para solicitação de empréstimo. Agora, o participante deverá
fazer a contratação do crédito pelo Autoatendimento. A mudança foi implementada em abril deste ano.
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SEU BENEFÍCIO

SEU BENEFÍCIO

Credinâmico FUNCEF
13º novembro está
disponível
As concessões da modalidade do 13º
salário, referente à parcela de novembro,
estão disponíveis para simulação e
contratação no site da FUNCEF até o dia
20 de outubro.
A taxa de juros para o Credinâmico
13º Salário, referente aos meses de
fevereiro e novembro, é pré-fixada em
15,90% ao ano, equivalente a 1,2372%
ao mês. A liquidação do contrato é feita
em parcela única, no mês de referência
do empréstimo liberado.

O simulador
mostra todas
as informações
necessárias
para a
concessão do
empréstimo

SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
Antes de contratar qualquer valor é importante que o participante faça uma simulação. Ela mostrará informações como
o valor máximo que pode ser solicitado,
as taxas que serão cobradas, a data de início da primeira cobrança, o número de
parcelas, assim como os dados da conta bancária para crédito do empréstimo.
Para fazer uma simulação, é necessário fazer login no Autoatendimento. Em
seguida, o participante deve selecionar a
aba Empréstimos e Financiamento Habitacional, selecionar o plano/matrícula,
escolher o item Simulação/Concessão de
Empréstimos e clicar no empréstimo que
deseja adquirir (atualmente Credinâmico
FUNCEF 13º Novembro e Novo Credinâmico Variável). O sistema gerará automaticamente uma simulação.

CONCESSÃO DO CRÉDITO
O participante que não tem acesso frequente à internet ou que tem dificuldades de efetuar a contratação pelo site pode
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Para a parcela de novembro, o valor
máximo na concessão corresponde
a 25% da remuneração-base aos
participantes ativos, do valor do
salário de contribuição para os
autopatrocinados, e da renda global aos
assistidos.

enviar o contrato na versão impressa via
malote da CAIXA ou pelos correios. O
documento está disponível na página oficial da Fundação e deve ser preenchido,
assinado e endereçado para MZ/DIBEN/
GERAT/COPART – Empréstimos, SCN
Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 12º andar, Brasília/DF, CEP:
70712-900.
Os participantes da ativa e os assistidos
podem entregar o contrato nas Representações Regionais ou no atendimento
presencial, localizado no edifício-sede
da Fundação. No caso dos autopatrocinados, somente é possível efetuar a contratação por meio de envio do contrato
à FUNCEF.
As instruções para preenchimento do
contrato estão descritas no site da FUNCEF
em Para você > Empréstimos > Orientações
> Como preencher o contrato. Assim que
a operação for confirmada pela Fundação,
o crédito em conta é programado para até
três dias úteis após a efetivação do empréstimo no sistema.

No caso da parcela de fevereiro, o valor
máximo para concessão corresponde
a 35% da remuneração-base para os
participantes ativos, do valor do salário
de contribuição aos autopatrocinados e
do benefício FUNCEF para os assistidos.
A contratação dessa modalidade é
permitida uma única vez durante o
período de liberação do crédito.
Caso o participante opte pela
contratação de valor inferior ao
percentual máximo permitido,
não será autorizada
nova concessão para
retirada do valor
complementar.
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Assessoria de Imprensa Fenacef

FIQUE POR DENTRO

Solenidade de abertura do evento
foi realizada no dia 14 de maio

FUNCEF
PARTICIPA
DA 7ª EDIÇÃO
DOS JOGOS
DA FENACEF
A delegação destaque foi a de
São Paulo, com 35 medalhas

A

7ª edição dos Jogos da Fenacef
reuniu no Ginásio do Tancredão,
em Vitória, no Espírito Santo,
cerca de 1.000 atletas, entre aposentados, pensionistas e participantes de todo
o Brasil. Vinte e duas delegações representaram seus estados em 15 modalidades esportivas.
A delegação destaque foi a de São Paulo, com participação em 52 provas e 35
medalhas conquistadas. Em segundo lugar ficou o estado do Paraná, presente em
49 provas e com 28 medalhas. Minas Gerais ficou em terceiro no ranking, com 35
provas e 18 medalhas.
A solenidade de abertura do evento, realizada no dia 14 de maio, teve a

presença do diretor de Investimentos da
FUNCEF, Maurício Marcellini, representando o presidente da Fundação, Sérgio
Mendonça, e dos diretores de Benefícios,
Délvio Joaquim Lopes de Brito, e de Planejamento e Controladoria, Max Mauran.
A cerimônia também contou com a participação do presidente da Fenacef, Edgar
Antônio Bastos Lima, e representantes do
segmento de previdência complementar.

FUNCEF PRESENTE
A Fundação participou dos jogos
com um estande montado para receber os participantes. O espaço contou
com uma equipe para tirar dúvidas sobre o Processo Eleitoral 2016, concessão
de empréstimos, recadastramento, entre
outros assuntos. Durante os jogos, cerca
de 1.300 pessoas passaram pelo estande e
338 participantes receberam atendimento personalizado.

TOCHA OLÍMPICA
A tocha olímpica, símbolo dos jogos
olímpicos que serão realizados este ano na
cidade do Rio de Janeiro, visitou o evento
e foi recepcionada por dois atletas olímpicos da cidade: o jogador de vôlei de praia
Fabio Luiz Magalhães, que também é subsecretário de Estado de Esportes e Lazer
do Espírito Santo, e o goleiro de futebol de
areia Pierre Almeida. No dia 17 de maio,
a tocha passou por Vitória e seguiu viagem para a Bahia.

AÇÃO
ENTRE
TELEBRAS
E FUNCEF É
CONCLUÍDA
Fundação receberá
R$ 72,6 milhões

A

17ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília encerrou, no dia
3 de maio, a ação judicial que determina à Telebras o pagamento de
R$ 72,7 milhões à FUNCEF. O valor é referente à distribuição de dividendos relativos ao exercício de
1994, com a incorporação de correção monetária na base de cálculo e acréscimos legais.
A ação foi ajuizada pela FUNCEF
contra a Telebras em 1994, visando a anular os efeitos da deliberação da Assembleia Geral Ordinária
da empresa, que modificou a forma
de apuração de dividendos de ações
preferenciais.
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NA WEB

VOCÊ É O AUTOR

Arquivo pessoal

VÍDEOS DA FUNCEF
ESCLARECEM
DÚVIDAS DOS
PARTICIPANTES
Série de educação financeira e
previdenciária traz informações
sobre planos e benefícios

D

esde fevereiro deste ano, a FUNCEF
tem divulgado em seu canal no
YouTube a série de vídeos Principais Dúvidas, que aborda questões sobre os planos de benefícios com as quais
os participantes se deparam frequentemente. A iniciativa se insere no rol de
ações permanentemente desenvolvidas
pela Fundação no contexto da educação
financeira e previdenciária.

PRINCIPAIS DÚVIDAS

João Sombra tem
mais de 30 livros
publicados

Freepik

Já foram publicados dez vídeos. Um deles
explica como proceder para incluir ou excluir dependentes. Há outro que esclarece o
que é e como funciona o Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB).
Em mais dois vídeos distintos é mostrada a diferença entre dependente e beneficiário designado e a paridade de
contribuição entre os participantes e a
Patrocinadora no Novo Plano. Estão previstas mais 20 peças até abril de 2017.
Para assistir e se informar, acesse a página da FUNCEF no YouTube no endereço
youtube.com/FUNCEF1977.
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AVENTURAS
EM ALTO MAR
Participante transforma em livro histórias
vividas durante 18 anos de viagens com o
veleiro Guardian

J
QUER DIVULGAR
SEU TRABALHO
ARTÍSTICO?
Envie um e-mail
para revista@
funcef.com.br
para avaliação

oão Sombra juntou sua paixão por navegação ao
sonho de conhecer o mundo e por 18 anos cruzou
diferentes oceanos a bordo do veleiro Guardian.
Ele e sua família acumularam histórias durante a passagem pelas Ilhas Havaianas, toda a Polinésia Francesa, Niue, Ilhas Cook, Reino de Tonga, Nova Zelândia,
Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia, Bali, Singapura, Malásia e Tailândia.
João ingressou na CAIXA como arquiteto em 1969 e
saiu do banco em 1995. Em seguida, ele e a mulher viajaram para a Califórnia. “Em San Diego, adquirimos nosso veleiro Guardian para iniciar nossa viagem de volta
ao mundo”, conta o participante, que morou por muitos anos em Maceió e hoje reside na Carolina do Norte,
nos Estados Unidos.
Um dos livros de João, intitulado Guardian na Austrália, traz diversas aventuras vividas na terra dos cangurus
entre os anos de 1999 e 2002. “Hoje são mais de 30 livros
escritos, sendo três romances embasados em lendas e histórias que vivenciamos ao longo da nossa jornada”, revela.
O livro Guardian na Austrália e outros títulos podem ser adquiridos no site www.guardianboat.com.br.

