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Caros Participantes,

O encerramento de um ano nos convida 
quase sempre a fazermos um balanço de 
tudo o que passou. Nessa época, avaliamos 
nossos erros e acertos e projetamos passos 
futuros de forma sólida e consistente. Para a 
Fachesf, 2008 foi um período de muitas 
experiências positivas. Durante todo o ano, 
buscamos aperfeiçoar os nossos padrões de 
gestão e de custos de administração, de 
modo a estarmos cada vez mais preparados 
para enfrentar os desafios que o mercado 
dos fundos de pensão tem apresentado. 

Um reflexo disso foi a atualização da Missão e 
da Visão da Fachesf, hoje mais alinhadas às 
estratégias e processos da Fundação, e a 
consolidação do Planejamento Estratégico 
que, dentre seus principais objetivos, 
orientou um estudo acerca da viabilidade da 
abertura da Fachesf para o mercado de 
planos de instituidores — a chamada 
previdência associativa. As análises e 
levantamentos estão em andamento e a 
previsão é a de que, já no primeiro semestre 
de 2009, exista um posicionamento definido 
sobre como será nossa participação nesse 
novo segmento.

Outra questão de extrema importância, no 
sentido de tornar mais eficiente o nosso 
trabalho, foi o início dos estudos para 

reestruturação dos processos organizacionais, 
com o objetivo de implantar um moderno 
modelo de gestão organizacional. Merece 
destaque ainda, o investimento que vem 
sendo feito no fortalecimento dos nossos 
controles internos, focados em identificar, 
avaliar, controlar e monitorar riscos nas áreas 
de Previdência e de Investimentos.

Para 2009, além da continuidade dos 
projetos que destacamos acima, teremos o 
desafio de implementar um amplo programa 
de Educação Previdenciária e elaborar a 
Política e Normas de Segurança da 
Informação, cujas diretrizes orientarão toda 
a nossa atuação, tornando mais seguro o 
fluxo de informações e a circulação de 
documentos na Fundação. Paralelamente 
também continuaremos investindo no 
fortalecimento dos nossos canais de 
comunicação e na capacitação do corpo 
funcional da Fachesf.

Quanto à crise financeira que vem abalando 
os mercados mundo afora, tranqüilizamos 
todos os Participantes de que estamos 
acompanhando atentamente os seus 
desdobramentos, certos de que a Fundação 
passará por esse período de turbulência sem 
maiores impactos (veja matéria sobre o 
assunto na página 03).

Apesar de o novo ano estar chegando com 
fortes indícios de incertezas e dificuldades 
econômicas, nossa mensagem é de 
otimismo e confiança na capacidade da 
nossa Fachesf em superar tais desafios, 
como tem sido nos últimos 36 anos. Quanto 
aos demais aspectos que fazem parte da 
vida de todos nós, desejamos a todos um 
2009 de paz, saúde e grandes realizações. 
Que possamos prosseguir fazendo a nossa 
parte na construção de um mundo mais 
justo e fraterno.

Clayton Ferraz de Paiva 
Presidente

Fachesf-Saúde: atenção na hora de realizar exames médicos

A Fachesf informa a todos os beneficiários do Fachesf-
Saúde que, para dar entrada em qualquer exame junto à 
rede credenciada, é obrigatória a apresentação da 
solicitação médica, constando os seguintes dados: nome 
do paciente, data da requisição, assinatura do solicitante, 
nome do profissional e seu número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina (CRM).

Quando a solicitação médica não estiver registrada em 
receituário próprio, a assinatura do profissional deve estar 
identificada com carimbo legível e número do CRM. É 
importante destacar ainda que as guias têm validade de 60 
dias para realização dos procedimentos.  
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A atual crise financeira internacional, originada 
no mercado de crédito imobiliário dos Estados 
Unidos, já se caracteriza como a maior das 
últimas décadas. O momento, sem dúvida, é 
motivo de preocupação em todos os países do 
mundo. No segmento dos fundos de pensão, 
entretanto, as características de longo prazo 
dos compromissos atuariais e das aplicações 
financeiras têm sido grandes atenuadores 
desse conturbado contexto global.

No caso da Fachesf, em particular, nenhum 
título precisou ser vendido para cumprimento 
das suas obrigações, pois o seu fluxo de caixa é positivo, pelo 
menos até o ano de 2010. As contribuições recebidas 
mensalmente dos Participantes e das Patrocinadoras (Chesf e 
Fachesf), somadas às prestações decorrentes dos contratos de 
dívida com a Chesf, também são suficientes para o pagamento 
dos compromissos mensais decorrentes dos benefícios já 
concedidos. Além disso, o desempenho dos investimentos da 
Fundação, ao longo dos anos, tem superado consistentemente 
o mercado financeiro, inclusive em 2008. 

Diante desse cenário, a Diretoria Executiva 
tranqüiliza todos os seus Participantes quando 
à situação atual da entidade, mas enfatiza 
que, diante de um quadro ainda tão incerto, a 
prudência e a paciência deverão nortear o 
comportamento de todos os investidores, 
pessoas físicas e jurídicas. “Temos esperança 
de que essas nuvens negras, 
que hoje se apresentam 
em nosso céu, come-
cem a se dissipar no 
horizonte, já a partir 

do segundo semestre 
de 2009”, revelou o Diretor de Admi-
nistração e Finanças, Luiz Ricardo da 
Câmara Lima. Segundo ele, a Fundação 
continua firme na gestão de seus 
investimentos, com a prudência 
necessária na busca de 
rentabilidade, segurança 
e adequada liquidez.

“Seguindo os princípios de 
transparência e das boas 
práticas de governança, a 

Diretoria Executiva da Fachesf 
apresenta a seguir alguns 
esclarecimentos sobre os 
impactos da atual crise 

financeira global nos 
investimentos da entidade.” 

SPC pretende identificar Pessoas Politicamente Expostas
No dia 1º de setembro deste ano, a Secretaria de 
Previdência Complementar editou a Instrução SPC n.º 26, 
estabelecendo orientações e procedimentos a serem 
adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC), no acompanhamento direto das 
chamadas Pessoas Politicamente Expostas. O principal 
objetivo da medida é combater os crimes de lavagem de 
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Segundo a Instrução, é considerado Pessoa Politicamente 
Exposta (PPE), o agente público que desempenha ou 
tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil 
ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, 
emprego ou função pública relevante, assim como seus 
representantes, familiares e outras pessoas de seu 
relacionamento próximo.

Para atender à citada norma, a Fachesf constituiu um 
grupo de trabalho envolvendo profissionais das suas áreas 
jurídica, de controles internos e previdência, e já tomou 
algumas medidas. Uma de suas ações é o envio, a todos os 
Participantes, do formulário encartado nesta edição, com 
o objetivo de facilitar  a identificação espontânea das 
PPEs, e manter atualizado o cadastro da Fundação.

Para a entidade, é de fundamental importância que todos 
colaborem com a pesquisa, devolvendo os questionários 
devidamente preenchidos, na Central de Relacionamento ou 
em qualquer Agência da Fachesf. Os Participantes Assistidos, 
entretanto, têm a opção de remeter o formulário pelos Correios, 
com o porte pago pela Fundação. Para mais informações sobre 
o envio ou preenchimento do documento, o Participante deve 
entrar em contato com a Central de Relacionamento. 

* Confira o encarte em anexo e preencha-o.



Projetos de lei federal tentam mudar
regras na Previdência Social
Fim do fator previdenciário, reajuste das aposentadorias e recuperação das perdas no valor dos benefícios. Esses 
são os três projetos de leis já aprovados no Senado que atualmente tramitam na Câmara e têm despertado a 
atenção de trabalhadores e aposentados de todo o Brasil. De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), os projetos 
implicam em amplas mudanças no setor previdenciário brasileiro e podem custar até R$ 18 bilhões ao ano no 
orçamento governamental.Entenda melhor a proposta e o impacto de cada projeto:

Criado pela lei 9.876/99 como uma alternativa de 
controle de gastos da Previdência Social, o Fator 
Previdenciário tem a finalidade de reduzir o valor dos 
benefícios do INSS (aposentadorias por tempo de 
contribuição ou tempo de serviço — sendo optativa 
para este segundo caso), no momento de sua 
concessão, de maneira inversamente proporcional à 
idade de aposentadoria do segurado. Ou seja: 
quanto mais tempo o trabalhador permanecer em 
atividade, menor será o cálculo do redutor no 
momento de sua aposentadoria. 
 
Para o governo, o Fator — que aciona informações 
como idade, expectativa de vida e tempo de 
contribuição — cumpre seu objetivo de diminuir as 
aposentadorias precoces, gerando, desde 2000, uma 
economia superior a R$ 10 bilhões aos cofres públicos. 
Segundo o senador Paulo Paim, entretanto, tal cálculo 
tornou-se perverso para os segurados da Previdência, 
na medida em que faz com que os trabalhadores 

permaneçam mais tempo como contribuintes e 
menos como beneficiários. Sua proposta é extinguir 
esse mecanismo. 
 
Confira abaixo como o Fator Previdenciário é aplicado 
para homens e mulheres que contribuíram sobre o 
teto do INSS e se aposentam em diferentes faixas 
etárias, depois de terem atingido o tempo exigido de 
contribuição (30 anos/mulher e 35 anos/homem):

Fator Previdenciário

IDADE

50 anos

55 anos

60 anos

65 anos 

FATOR 
PREVIDENCIÁRIO

0,6098

0,7297

0,8849

1,0904

RENDA 
REDUZIDA

1.723,82

2.062,76

2.501,49

3.038,99

INTEGRAL

2.826,86 

2.826,86

2.826,86

2.826,86
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O projeto reivindica a isonomia para os reajustes de 
todos os benefícios pagos pelo INSS. Pelas regras 
atuais, o governo utiliza o índice de aumento atrelado 
ao salário mínimo apenas para os benefícios 
equivalentes ao piso; as aposentadorias e pensões 
acima do mínimo, no entanto, recebem reajustes 
menores, baseados na inflação do período. De acordo 

Reajuste das Aposentadorias

O objetivo dessa proposta é criar um Índice de 
Correção Previdenciária (ICP) que garanta aos 
segurados, durante toda sua vida, o mesmo número 
de salários mínimos que recebia na época de 
concessão de sua aposentadoria. Por exemplo: um 
trabalhador que se aposentou em 2003, ganhando 
um benefício de R$ 1.500, recebia o equivalente a 
6,25 salários mínimos (que na época valia R$ 240). 

Recuperação das perdas nos valores dos benefícios

com o autor da proposta, em 2008, por exemplo, 
enquanto o salário mínimo e os benefícios no mesmo 
valor foram reajustados em 9,2%, os demais segurados 
do INSS tiveram apenas 5% de aumento. O Governo 
alega que, se essa medida for aprovada, causará um 
rombo na  Previdência de R$ 4,5 bilhões ao ano.

Hoje, esse mesmo segurado, que atualmente ganha 
apenas R$ 1.899, deveria receber, segundo o Projeto, 
um total R$ 2.593,75, uma vez que o salário mínimo 
vale então R$ 415 (= 6,25 x 415). De acordo com a 
proposta, a Previdência teria um prazo de cinco anos 
para pagar essas diferenças e recuperar o poder de 
compra que os beneficiários tinham ao se aposentar. 



Pelo segundo ano consecutivo, a Fachesf proporcionou, 
aos seus Participantes e dependentes, um diálogo com 
diversos profissionais da área de saúde, no qual todos 
puderam tirar dúvidas e adquirir novos conhecimentos 
sobre qualidade de vida. Realizada de 11 a 14 de 
novembro, na sede da Fundação, no Recife, a II Semana 
de Saúde reuniu dezenas de pessoas e abriu uma 
reflexão sobre a importância da prevenção na busca de 
uma vida mais leve, em qualquer idade. 

O superintendente de saúde da Fachesf, o médico 
Geraldo Von Sohsten, abriu o evento explicando que ter 
uma vida saudável não é sinônimo apenas de ausência 
de doenças, e que saber manter o equilíbrio entre o 
corpo e a mente é, na verdade, o melhor caminho para o 
próprio bem-estar. “Isso é o que nos dá a tranqüilidade 
necessária para cuidar de nossa saúde e adotar práticas 
diárias de prevenção”, explicou. 

Durante os encontros, além das palestras abordando 
temas específicos da área — como prevenção de 
câncer, atividades físicas, nutrição e envelhecimento 
saudável —, foram apresentadas também noções e 
técnicas preventivas de segurança pessoal e a 
necessidade da valorização de uma cultura de paz. “No 
constante estado de alerta que temos vivido, por conta 
de tanta agressividade e violência, entendemos que é 
essencial sabermos como nos proteger. Mas isso 
também não funciona se, antes de tudo, não buscarmos 
uma maneira de resgatar a paz do nosso mundo, 
tornando-o mais justo e humano”, desabafou Lúcia 
Vasconcelos, uma das coordenadoras do evento. 

No último dia Semana de Saúde, foram realizadas 
aferições de pressão, glicose, colesterol e avaliações 
audiométricas. Todas as dicas e sugestões recebidas dos 
Participantes já estão sendo avaliadas e, na medida do 
possível, serão aproveitadas na próxima edição do 
projeto, no segundo semestre de 2009. 

Qualidade de vida é tema
da II Semana de Saúde Fachesf 

Participantes e dependentes prestigiaram o evento.

Fachesf disponibilizou diversos exames de saúde.

Lúcia: “Precisamos resgatar a paz do nosso mundo”.
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Iracema Souza • Dependente de Participante

Ismael Claudino • Participante Assistido

Maria do Carmo Vieira • Participante Assistida

“Acho muito importante aprender sempre mais e mais 
sobre cuidados com a saúde. Tenho problemas de 
hérnia de disco e artrose e preciso estar sempre alerta à 
minha saúde. Foi ótimo ouvir tantas dicas durante esses 
dias aqui na Fachesf”. 

“Ações assim aproximam a Fundação de seus 
Participantes e oferecem uma boa oportunidade de 
adquirirmos novos conhecimentos, principalmente 
sobre saúde. Sou aposentado do trabalho, mas não da 
vida. Quero ter muita saúde e estar forte para curtir 
minha família e aproveitar meus momentos de lazer”.

“Ter saúde é a base de tudo. Sinto por não ter me 
cuidado durante muito tempo da minha vida. Por isso, 
hoje dou mais valor às orientações que recebo dos 
médicos, da minha família e de todos aqueles que 
podem nos ajudar, sejam com informações, dicas ou 
cuidado. Adorei a Semana da Saúde Fachesf!”. 
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Parte dos Conselheiros presentes no evento.
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A Fachesf realizou, nos dias 1º e 2 de dezembro, um 
treinamento formatado exclusivamente para membros 
dos seus Conselhos Fiscal e Deliberativo. Intitulado de 
Seminário de Atualização em Previdência e Saúde, o 
evento foi coordenado pela Assessoria de Recursos 
Humanos e teve por finalidade abrir um amplo 
debate sobre importantes questões relativas à 
gestão da Fundação.  

Segundo o presidente Clayton Paiva, é essencial que os 
Conselheiros, responsáveis pela governança corporativa 
da Fachesf, conheçam a fundo os dois principais segmentos 
de negócios da entidade: “Previdência e Saúde são áreas 
com legislações e regras bastante específicas. 

Principalmente numa época de crise mundial, devemos 
todos nos manter permanentemente atualizados com as 
mudanças de cenário”. 

Durante o encontro, um consultor externo especializado e 
gestores da Fachesf apresentaram um panorama sobre os 
segmentos de previdência privada e saúde complementar, no 
Brasil e no mundo, e discutiram sobre os processos e 
perspectivas dessas áreas dentro da entidade. 

O Seminário foi dividido em dois módulos e abordou 
questões como gestão de planos de previdência, 
investimentos, legislação de saúde, gestão de ambulatórios e 
Planejamento Estratégico. 

Com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos em 
previdência complementar de seus funcionários, a 
Fachesf realizou uma série de treinamentos corporativos 
de Introdução à Previdência. Segundo Viviane Duque, 
Assessora de Recursos Humanos da Fundação, a 
iniciativa vem ao encontro da Recomendação do 
Conselho de Gestão de Previdência Complementar 
(CGPC) nº 01 de 28 de abril de 2008, que dispõe sobre as 
ações de Educação Previdenciária a serem realizadas 
pelos fundos de pensão.

O tema já promete ser um dos grandes assuntos na pauta de 
2009 pois, de acordo com o CGPC, a Secretaria de Previdência 
Complementar incluirá, em seu cronograma anual de 
fiscalização, a verificação e a consistência dos programas de 
educação previdenciária dos planos de benefícios 
executados pelas fundações de todo o País. As aulas foram 
ministradas pela consultora Andrea Vanzillotta, que possui 
ampla experiência na área de gestão previdenciária. Ao total, 
128 colaboradores participarão do curso, já considerado a 
maior capacitação sobre o tema já realizado na Fachesf.



Desde o início de setembro, mais de 400 Participantes 
Ativos e Assistidos assistiram às palestras institucionais 
realizadas pela Diretoria de Benefícios da Fachesf, com o 
objetivo de debater a importância da cultura 
previdenciária na vida de todos os trabalhadores. 

Durante os encontros, o diretor Robstaine Saraiva tem 
apresentado o atual cenário dos fundos de pensão no 
Brasil e no mundo, a necessidade de um planejamento 
estruturado para a aposentadoria e os planos de 
previdência administrados pela Fachesf. Segundo ele, a 
proposta das reuniões é levar, até o local de trabalho dos 
Participantes, uma ampla discussão sobre educação 
previdenciária, capaz de esclarecer dúvidas e estimular 
o interesse sobre o assunto. 

Até novembro deste ano, 
já  foram  realizadas  
palestras em Bom Nome, 
Paulo Afonso, Xingó, 
Itaparica, Recife (DCC, 
SPG, STI e SPE), Salvador, 
Camaçari e Pituaçu. Para 
que todos tenham acesso 
ao debate, a Diretoria de 
Benefícios está disponibi-
lizando agenda para a programação de reuniões por 
departamentos, na Sede da Chesf, regionais e divisões 
descentralizadas. As reuniões podem ser solicitadas através 
dos ramais (Hicom) 621.7521 | 7520, com Sandra Passos, ou 
pelo email benefícios@fachesf.com.br.

Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o 
tema acima precisa apenas de algum tempo disponível e 
acesso à internet para participar do curso à distância 
Fundamentos da Previdência Complementar — realizado 
através de uma parceria entre a Abrapp, o Sindapp e o ICSS.  
As aulas são gratuitas e podem ser acompanhadas a 
qualquer momento, sem prazo para sua conclusão. Para 
participar, os interessados devem preencher um cadastro 
no portal http://www.abrapp.com.br/ead.  

Segundo a Abrapp, a proposta visa disseminar noções 
básicas dos principais conceitos que norteiam o Sistema de 
Previdência Complementar brasileiro para o público em 
geral, seja este formado por participantes de fundos de 
pensão ou não. A intenção da Abrapp é, no futuro, oferecer 
em versão online todos os cursos presenciais do seu 
calendário anual de treinamentos.

Em caso de dúvidas, os interessados devem ligar para (11) 
3043.8783|8784|8785 ou mandar  e-mail  para  
abrappatende@abrapp.org.br. 
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Satisfação

Agir com transparência (um dos valores que norteiam o 
Código de Ética da Fachesf) - dentro de uma estrutura 
organizacional que atinge um universo de quase 40 mil 
pessoas - significa utilizar canais diferenciados de 
comunicação para levar a todos os Participantes aquilo que 
eles querem e precisam saber sobre a Fundação e o mercado 
de previdência complementar de forma mais ampla.  

Para cumprir esse compromisso de forma cada vez mais ágil 
e eficiente, a Diretoria Executiva da Fachesf vem investindo 
sistematicamente em novos processos de comunicação com 
o intuito de aperfeiçoar os veículos já existentes e implantar 
métodos e práticas inovadores, especialmente no que diz 
respeito à divulgação de ações referentes à Educação 
Previdenciária, tema bastante em voga no cenário atual. 

Em 2009, o desafio da Fundação é dar continuidade a esse 
t raba lho,  conso l idando pro jetos  implantados  
recentemente, a exemplo da revista Conexão Fachesf, que 
nasceu com a proposta de trazer novas sugestões de leitura, 
relacionadas à previdência, saúde e qualidade de vida. Seu 
objetivo é oferecer aos Participantes um espaço de 
informação, construído a partir de suas próprias 
expectativas. Para tanto, a Assessoria de Comunicação 
Institucional promoveu, em novembro, uma pesquisa via 
internet, na qual recebeu diversas idéias de pautas que já 
estão sendo avaliadas e, em breve, serão aproveitadas. 

Outro canal que vai ganhar um formato mais dinâmico é o 
novo portal da Fachesf (www.fachesf.com.br), a ser 
lançado em abril do próximo ano. Além das atuais 
ferramentas disponíveis, o site vai primar pela 
interatividade com os visitantes e disponibilizar aos seus 
Participantes uma área de acesso exclusivo, com 
acessibilidade inclusive para pessoas portadores de 
deficiência visual. 

Dando continuidade a uma consulta que já vem sendo 
realizada desde 2004, a Fundação realizará, no segundo 
semestre do próximo ano, mais um ciclo de sua Pesquisa de 
Perfil e Opinião. A partir das informações levantadas, os 
gestores de cada setor terão mais subsídios para 
aperfeiçoar o trabalho desenvolvido por suas equipes, 
refletindo no atendimento junto ao público.

Também em 2009, a Fundação convidará todos os seus 
Participantes para mais uma edição da mostra Talentos 
Fachesf, que já provou ter um grande potencial para revelar 
verdadeiros artistas e encantar todos aqueles que valorizam 
a arte como uma forma de também ser transparente. 


