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Neste segundo número do
“Informativo Funpresp Participante”
trazemos uma boa notícia. Os
investimentos dos dois planos
administrados pela Fundação
(ExecPrev
e
LegisPrev)
realizados pelas carteiras
terceirizadas no Banco do
Brasil e na CAIXA, acumularam
rendimentos superiores ao
previsto no indicador de
desempenho que serve como
parâmetro de comparação
para os fundos e outros
investimentos (benchmark).
Ainda sobre esse tema, o
participante
tem
a
sua
disposição, no site da Funpresp,
os regulamentos dos fundos
exclusivos para conhecer
melhor a dinâmica das
aplicações
financeiras.
Também pode acompanhar
seu rendimento individual por
meio do extrato previdenciário
do seu plano. Enquanto a área
de acesso restrito não for
inaugurada no site, onde ficará
disponível online, àqueles que
desejarem receber por e-mail,
devem solicitar pela Central de
Atendimento
gratuito
da
Funpresp.
Outra notícia importante é que
desde o inicio deste mês
criamos a área de acesso à
informação no site. Nela o
participante pode conhecer
todas as deliberações e atos
administrativos. Com essa
medida queremos dar total
transparência à gestão e
governança da Funpresp.
Também
continuamos
a
apresentar a Fundação com
uma matéria sobre o Conselho
Fiscal e uma entrevista com o
nosso Diretor de Investimentos.
Boa leitura!
Ricardo Pena
Diretor-Presidente da Funpresp

Rentabilidade acumulada dos planos
ExecPrev e LegisPrev supera estimativa
A carteira de investimentos dos dois planos administrados pela Funpresp (ExecPrev
e LegisPrev) teve rentabilidade acumulada em 5,31% no período entre 18/02 e 14/10,
superando a estimativa de 5,16%, referente ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) mais 4% ao ano. Isso foi apurado com base no
Relatório Gerencial sobre a Carteira Terceirizada da Funpresp, da Diretoria de Investimentos da Fundação.
No gráfico abaixo, outros índices para comparação e uma demonstração mensal da
evolução da rentabilidade. Esse resultado ocorreu devido à realocação dos recursos
garantidores nos fundos exclusivos da Funpresp, atualmente administrados pela
CAIXA e Banco do Brasil. Para maiores esclarecimentos sobre a carteira terceirizada,
os regulamentos dos fundos exclusivos estão disponíveis no endereço eletrônico
www.funpresp.com.br na seção “Investimentos”.
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Agenda Palestras Funpresp
Univer. Fed. Lavras (UFLA) Univer Fed. Itajubá (UNIFEI), Univer. Fed.
Alfenas (UNIFAL), Univer. Fed. São João del Rei (UFSJ)

Lavras/MG

29/10/2013

Universidade Federal da Paraíba ( UFPB)

João Pessoa/PB

30/10/2013
30/10/2013

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Brasília/DF
Recife/PE

31/10/2013

Agência Nacional de Saúde (ANS)

Rio de Janeiro/RJ

01/11/2013

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza/CE

01/11/2013

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Brasília/DF

05/11/2013

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Brasília/DF

05/11/2013

Ministério da Ciência e Tecnologia

Basília/DF

11 e 12/11/2013

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)

Brasília/DF

12/11/2013

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

Rio de Janeiro/RJ

29/10/2013

Funpresp envia certificado e
extrato aos participantes

Conhecendo o Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal (CF), composto por quatro membros representantes
dos participantes, assistidos e dos patrocinadores, é responsável
pela fiscalização e controle interno da Funpresp. De acordo com o
estatuto da entidade, o presidente do conselho será um representante
dos participantes e assistidos escolhido em processo eleitoral. Já
os representantes dos patrocinadores serão designados pela
Presidência da República.
O CF também é responsável por acompanhar a aplicação e assegurar
o cumprimento do Código de Ética e de Conduta aplicável aos
dirigentes e funcionários da Funpresp, além de informar ao
Conselho Deliberativo da entidade eventuais irregularidades e
recomendar, quando possível, medidas saneadoras.
No momento, até que se realize o processo eleitoral previsto pelo
estatuto do próximo ano, o Conselho provisório é composto pelos
seguintes membros: Marcus Pereira Aucélio, Secretário Adjunto do
STN/MF (presidente); Jaime Mariz de Faria Júnior, Secretário de
Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência
Social e membro titular do Conselho Nacional de Previdência
Complementar – CNPC; Célia Corrêa, da Secretaria de Orçamento
e Finanças do Ministério do Planejamento e Calos Roberto Caixeta,
da Secretaria Adjunta de Administração do TCU.

Dez maiores Patrocinadores
Entre os órgãos que empossaram mais de 55 servidores, dez se
destacam em número de participantes ao plano ExecPrev.
Conheça as instituições que têm os maiores percentuais de
adesão:
Patrocinador

% Adesão

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS)

57,53%

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

49,57%

Advocacia Geral da União (AGU)
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC)
Ministério da Fazenda (MF)

47,22%
46,74%
46,65%

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

43,75%

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP)

40,00%

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)

35,09%

Ministério da Saúde (MS)

32,19%

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

26,92%
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Os participantes do ExecPrev e do LegisPrev que
fizeram adesão aos planos de benefícios a partir de
julho desse ano vão receber pelos Correios seu
certificado de adesão juntamente com o regulamento
do plano, o estatuto da fundação e o manual do
participante. A Funpresp iniciou o envio nesta
semana para os endereços que constam no requerimento
de adesão. Outra ação realizada pela entidade é o
envio por e-mail do extrato da conta individual aqueles
participantes que solicitarem por meio da central de
atendimento pelo número: 0800 282 6794.
Essa é a segunda remessa postada uma vez que
os certificados foram encaminhados a todos os
participantes que aderiram até o mês de junho.
Com relação ao extrato previdenciário, a Fundação
tinha a expectativa de inaugurar em setembro
passado área de acesso restrito no site contendo o
próprio extrato e outras informações de interesse do
participante. No entanto, por problemas técnicos
está em fase de elaboração novo cronograma para
implantação da funcionalidade. Por enquanto,
aquele que queiram ter acesso as informações
sobre o saldo de sua conta de aposentadoria e sua
rentabilidade individual devem solicitar à Fundação.
É importante que todos mantenham seu cadastro
atualizado. Caso algum participante tenha endereço
diferente do que o indicado no momento da adesão,
favor atualizar pelo email:
atendimento@funpresp.com.br.

Participantes começam a portar
recursos para a Funpresp
A Funpresp recebeu quatro aportes oriundos de
portabilidade.
Os participantes transferiram
recursos para suas contas individuais da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banpará, do
PREVDATA, do Postalis e da Fundação IBM.
Os recursos foram alocados integralmente, sem
taxa de carregamento, para a Reserva Acumulada
Suplementar (RAS) dos respectivos participantes.
Há outros pedidos em andamento. Para se utilizar
do Instituto da Portabilidade basta requerer no
fundo de pensão anterior. Para isso, é necessário
ter os dados completos da Funpresp, o que pode
ser solicitado pelo email: atendimento@funpresp.com.br

Conheça a Diretoria de Investimentos

Stand da Funpresp informa
servidores da Saúde

Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos da Funpresp, é
economista formado pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Possui
doutorado pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), do qual também foi professor. Além disso, foi
chefe da Assessoria de Planejamento de Investimentos da
Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) e premiado
no 18º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão com o trabalho
“O Crescimento dos Fundos de Pensão Internacionais e a Importância
do Ambiente Institucional na Canalização do Financiamento de
Longo Prazo”.

- Qual o papel da Diretoria de Investimentos da Funpresp?
Em primeiro lugar, proporcionar a rentabilidade adequada e
esperada para os recursos que estão sendo acumulados pelos
participantes. Mas isso não pode ser feito sem uma segunda
“perna”, que é o seguinte: não adianta obter só rentabilidade, é
preciso obter a rentabilidade aliada à segurança. Então, o papel
da Diretoria de Investimentos é, dentro de uma margem de segurança
estabelecida, proporcionar no futuro que os benefícios esperados possam ser pagos sem problemas.

- Qual a perspectiva com relação aos investimentos da
Funpresp?

A nossa perspectiva é ampliar e diversificar os investimentos na
medida em que o número de participantes e o volume de recursos
forem crescendo, sempre respeitando o cuidado com um nível de
risco aceitável. A nossa perspectiva é rentabilizar a carteira o
melhor possível, sem correr riscos excessivos, por exemplo,
investindo em títulos públicos, e mais a frente, se as oportunidades
surgirem, em ativos reais (infraestrutura), que geram emprego e
renda.

- Nos dias de hoje, como são feitos os investimentos da
Funpresp?

Hoje os investimentos, seguindo a política de investimentos aprovada
pelo Conselho Deliberativo da Funpresp, são feitos fundamentalmente
em títulos públicos. 80% dos recursos estão aplicados em títulos
públicos federais, 10% estão em ações e os outros 10% em títulos
de crédito privado (bancos, chamados letras financeiras, principalmente
da Caixa).

- Como o participante pode acompanhar a rentabilidade
dos investimentos?
O participante vai poder acompanhar pelo próprio site, através do
extrato da sua conta individual, como a sua cota no plano está se
valorizando, ou seja, como o valor depositado em seu nome está
crescendo. Ele vai poder acompanhar por essa via direta e segura
como os recursos do plano estão se valorizando, individualmente.
Isso deve ocorrer em breve. Por enquanto o participante pode
receber seu extrato solicitando diretamente na Central de Atendimento
da Funpresp (0800 282 6794). Basta pedir que receberá por e-mail
no prazo de 48h. É importante dizer que a Funpresp é um fundo de
previdência e o que nos interessa é o resultado a longo prazo, a
rentabilidade a longo prazo. Nosso principal objetivo não é acompanhar
diariamente, nosso objetivo é daqui a 25, 30 anos devolver, em
forma de benefícios, o dinheiro que foi acumulado. A nossa
perspectiva é a de que esses benefícios estarão no nível esperado
pelo nosso participante.
Expediente:
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A Funpresp montou stand no Ministério da Saúde
nos dias 23 e 24/10, para orientação informação e
acolhimento de adesões ao ExecPrev. A ação faz
parte da estratégia de divulgação do plano de
benefícios a servidores do Executivo. Visitas a
outros órgãos já estão programadas. Na Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) a ação se dará
nos dias 6 e 7/11.

Curtas
Funpresp cria o acesso à
informação no site
O acesso à informação é muito importante para o
participante e o patrocinador. Por esse motivo,
desde o dia 25/09, a Funpresp disponibiliza uma
área exclusiva para licitações e contratos,
resoluções dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e
Diretoria Executiva, além de portarias e informações.
Nessa parte do site, é possível encontrar tudo que
a Funpresp aprova. Ela será atualizada sempre
que houver alguma mudança. Para visitar a
página, acesse:
http://www.funpresp.com.br/portal/?page_id=1247

Acompanhe a Funpresp nas redes
Os participantes que quiserem ficar ainda mais
por dentro de tudo que acontece na Funpresp,
podem nos seguir nas redes sociais. A
fundação possui uma página oficial no Facebook
(www.facebook.com/funprespexe) e também
um Twitter (@Funpresp). Através delas, divulgamos
nossa agenda de palestras, reuniões e outros
assuntos. Não deixe de nos acompanhar!
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