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2020, o ano  
que não começou

A pandemia de Covid-19 tumultuou o ano de 
2020. O que estava planejado precisou ser redefi-
nido, quando não adiado. Foi o caso do 6º Encontro 
dos Aposentados da CASANPREV que estava pre-
visto para 27 de março, bem quando teve início a 
quarentena. As atividades presenciais deram lugar 
a encontros virtuais, videoconferências e outras 
modalidades de reuniões digitais.

A CASANPREV suspendeu o atendimento presen-
cial normal, criou uma dinâmica de atendimento por 
e-mail e telefone, com situações extremas sendo 
atendidas presencialmente por agendamento. To-
dos os serviços se mantiveram e ninguém ficou sem 

os serviços da Fundação.
O vírus também desorga-

nizou a economia mundial 
e os reflexos são sentidos 
diretamente no mercado fi-
nanceiro, no qual a Funda-
ção busca diariamente op-
ções seguras para manter 
a rentabilidade dos investi-
mentos positiva.

Mesmo com as turbulên-
cias a Fundação mantém sua saúde financeira e 
atuarial. Paga em dia os benefícios e ainda flexibi-
lizou o programa de empréstimos para baixar juros 
neste período difícil para muita gente.

Da pandemia surgirão novas rotinas, novos pro-
cedimentos, novos padrões de comportamento e 
cuidado. A CASANPREV estará sempre atenta para 
oferecer os melhores serviços e cumprir sua missão 
previdenciária. Nos adequaremos aos novos tempos 
sem abrir mão de nossos objetivos coletivos e da se-
gurança com relação à saúde de nossos participan-
tes, de nossa equipe e de toda a sociedade.

Estes tempos passarão. Restarão nosso traba-
lho, nossa solidariedade e nossos compromissos.

Boa leitura!.

Diretoria da CASANPREV

EDITORIAL

Mesmo com as 
turbulências 
a Fundação 
mantém 
sua saúde 
financeira e 
atuarial.

Equipe CASANPREV retoma 
expediente presencial em rodízio, 
mantém atendimento suspenso

Desde 13 de outubro os Colaboradores da CASANPREV 
atuam em rodízio, com uma parte da equipe trabalhando pre-
sencialmente na sede da Entidade e outra ainda no trabalho 
remoto. O atendimento presencial ao público, no entanto, per-
manece suspenso, ocorrendo apenas em casos de extrema 
necessidade e com agendamento prévio.

Esta modalidade de atendimento vai persistir até que haja 
sinalização das autoridades sanitárias e haja condições de ofe-
recer total segurança para os Participantes e para os colabora-
dores da Fundação.

Desde o início da pandemia os atendimentos não presen-
ciais aos Participantes estão funcionando sem deixar ninguém 
sem a atenção às suas demandas. A média supera os 150 
atendimentos por mês feitos por telefone, e-mail ou Whatsapp. 
A solução encontrada para manter o funcionamento se mos-
trou eficiente e é combinada com atendimentos presenciais 
agendados, para casos extremos que exigem assinaturas, por 
exemplo

Todos os setores da Fundação estão operando plenamente. 
Toda a equipe está em trabalho remoto, mas perfeitamente in-
tegrada por ferramentas eletrônicas e tele-reuniões regulares 
que alinham as atividades e prioridades. Os conselhos Delibe-
rativo e Fiscal também estão operando à distância sem prejuí-
zo das atividades.

O atendimento ao público continua sendo feito preferencial-
mente pelo e-mail contato@casanprev.com.br, pelo telefone 
(48) 3028-7297 e pelo Whatsapp (48) 99911-1260.

Em caso de dificuldade de contato telefônico em função do 
congestionamento da linha, prefira o contato por Whatsapp.

Diretores e colaboradores em trabalho remoto
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FINANCEIRO

Em “ano perdido” Fundação obtém 
resultado positivo nos investimentos

Estima-se que PIB mundial tenha encolhimento de 2,4%
lidade vem sendo positiva, mas dificilmen-
te a meta atuarial será alcançada.

Até o final de agosto a CASANPREV ti-
nha acumulado 1,36% de rentabilidade. 
Um valor favorável no cenário, embora 
ainda abaixo da meta de 5,08% no mes-
mo período.

A estratégia de investimentos é traça-
da para proteger o patrimônio, de forma 
que pode-se afirmar que não há risco de 
perda de capital uma vez que se fechou 
agosto com 56% dos investimentos em 
renda fixa. Outros 5,6% está destinado a 
empréstimos a Participantes (que também 
tem baixíssimo risco). Tudo indica que se 
obtenha remuneração dos investimentos 
ligeiramente acima da  inflação, o que ga-
rante que não haja perda monetária.

Meta
Como entidade previdenciária o prin-

cipal parâmetro para avaliar a rentabili-
dade é a meta atuarial, que é a rentabi-
lidade necessária para que o patrimônio 
evolua na mesma proporção dos compro-
missos futuros (pagamento de benefícios 
a longo prazo). A meta é composta por 
uma taxa de juros (4,86% a.a) somada à 
variação do INPC. Em 2020 (até agosto) a 
meta acumulada é de 5,08% e, como já 
se disse, a rentabilidade acumulada do 
período é 1,36%.

estrangeiros já retiraram R$ 88 bilhões 
da Bolsa Brasileira, que agora se cha-
ma B3, em 2020.

As previsões de órgãos internacionais 
como Banco Mundial, Fundo Monetário In-
ternacional e mesmo agências privadas de 
análise de risco apontam 2020 como um 
ano perdido. Estima-se um encolhimento 
de até 2,4% no PIB – Produto Interno Bru-
to Global, o que configura a situação mais 
grave desde 1929.

CASANPREV
Neste cenário manter os investimentos 

da Fundação em bom desempenho é um 
desafio constante que vai sendo imple-
mentado dia a dia, conseguindo manter 
a CASANPREV saudável e com resultados 
acima da média para a situação. A rentabi-

Desde o início o ano de 2020 tem sido 
de instabilidade no mercado financeiro. Já 
em fevereiro as primeiras notícias da pan-
demia de coronavírus causaram enorme 
estrago nas bolsas de valores. No Brasil em 
vários dias de fevereiro e março foi aciona-
do o circuit break, o dispositivo que para-
lisa a movimentação da Bolsa de Valores 
quando seu índice ultrapassa 10% negati-
vo. Houve dias com várias paralisações, tal 
o caos nas finanças internacionais e inter-
nas. O panorama crítico se prolongou até 
março, e nos meses seguintes amenizou, 
mas com oscilações permanentes.

No final de setembro o Ibovespa 
acumulava -15,7% no ano. Abalados 
com a falta de medidas governamentais 
sobre a pandemia e a crise ambiental 
na Amazônia e Pantanal, investidores 
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PREVIDÊNCIA

Previdência da CASANPREV é 
melhor que opções do mercado

A primeira diferença vem da própria natureza das  
entidades. As entidades fechadas como a  

CASANPREV não visam lucro e têm uma gestão coletiva
prios participantes ao invés de ir 
para o bolso dos banqueiros. 

A segunda é que nos planos co-
merciais você poupa sozinho. Nas 
entidades fechadas as empresas 
contribuem com o mesmo valor que 
você (até o limite de 4,6% da remu-
neração). Ou seja, é como se a sua 
contribuição dobrasse imediatamen-
te. Além de uma poupança com con-
tribuição paritária, você ainda tem 
uma conta individual para aumentar 
a sua renda de aposentadoria.

Outra diferença essencial é a go-
vernança. Lá no banco quem decide 
como seu dinheiro vai ser investido?  
Qual a ingerência que você tem? Ne-
nhuma. AO contrário na CASANPREV 
as pessoas que administram o plano 

A reforma da previdência e a recente 
crise operacional do INSS dispararam 
um alerta para quem se preocupa com 
o futuro. A perspectiva de renda com a 
previdência oficial fica cada vez menor, 
e até o tempo de tramitação de um pe-
dido de aposentadoria virou uma incóg-
nita. Tudo gera muita insegurança.

Neste cenário muitos olhares se 
voltaram para a previdência comple-
mentar que é um sistema que pode 
assegurar rendimentos além do que 
se pode esperar do INSS. Para a 
maioria das pessoas a alternativa 
está restrita à oferta dos bancos e 
seguradoras com seus planos PGBL 
(Programa Gerador de Benefício Li-
vre) e VGBL (Vida Gerador de Bene-
fício Livre). Para algumas categorias, 

como os trabalhadores da CASAN, há 
a alternativa das entidades fechadas 
de previdência, como a CASANPREV.

Entre as Entidades Fechadas e os 
planos abertos (dos bancos) têm pou-
ca coisa em comum. As vantagens de 
planos como o CASANPREV sobre os 
oferecidos no mercado são gigantes. 
São praticamente incomparáveis. 

A primeira diferença vem da pró-
pria natureza das entidades. As enti-
dades fechadas como a CASANPREV 
não visam lucro e têm uma gestão 
coletiva; os bancos trabalham para 
obter lucros e, claro, vão querer ga-
nhar alguma coisa com a sua apo-
sentadoria. Em outras palavras, o 
rendimento dos investimentos das 
entidades fechadas fica com os pró-
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PREVIDÊNCIA

são eleitas diretamente por você e, 
além disto, estão submetidas a rigoro-
sa fiscalização de órgãos do Ministério 
da Economia como a Previc e o CMN 
etc. Todos os investimentos são decidi-
dos por um Comitê de Investimentos e 
validados pelo Conselho Deliberativo.

Lembre-se sempre que a missão 
das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar como a CASAN-
PREV é fazer poupança previdenci-
ária. Ou seja,trata-se de  acumular 
e rentabilizar recursos durante um 
determinado período de tempo para 
garantir um futuro melhor para você 
e sua família. Este é um conceito fun-
damental porque não se trata apenas 
de liquidez pura e simples que você 
pode usar a qualquer momento como 
um investimento passageiro, embora 
o Plano CASANPREV também dispo-
nha do Instituto do Resgate, confor-
me previsto em nosso regulamento.

A transparência na CASANPREV é 
total, com publicação mensal dos re-
sultados dos investimentos. E mais: 
é possível que cada um acompanhe 
a sua CONTA INDIVIDUAL, vendo a 
sua reserva crescer passo a passo.

VANTAGENS DE SER PARTICIPANTE
O Plano CASANPREV é diferente de todos os demais. Na sua conta 

CD (CAV - Conta de Aposentadoria Vinculada) você faz e controla os seus 
investimentos para aumentar o valor da sua renda de aposentadoria. 
E a grande vantagem é que todo valor que você investir na sua conta 
individual vai se transformar numa renda vitalícia. Assim, o seu investi-
mento na conta individual CD, mais a renda garantida da conta coletiva 
BD, vão gerar uma renda maior. A grande diferença é que, quando você 
se aposentar, o benefício alcançado se tornará vitalício, ao contrário 
de outras entidades que oferecem apenas um benefício temporário ou 
atrelado a um percentual do seu saldo em conta.

NA CASANPREV VOCÊ TEM:

• Transformação da poupança individual da conta CAV em renda 
vitalícia.

• Perspectiva de maior rentabilidade para a conta individual, 
considerando que ela terá a vantagem de se somar à totalidade das 
reservas financeiras do Fundo.

• Aportes mensais ou eventuais.
• Dedução no imposto de renda até o limite legal.
• Acréscimo à renda garantida pelo Benefício Definido.
• Renda Mensal complementar na aposentadoria.
• Pensão vitalícia. 
• Qualidade de vida do Participante e dos seus dependentes.
• Acesso à linha de empréstimos.
• Dedução das contribuições voluntárias no imposto de renda.
• Garantia de uma vida melhor.

Previc aprova desvinculação da Pensão por Morte do INSS
BENEFÍCIOS

a uma consultoria especializada 
que concluiu que este novo mo-
delo não resulta em impacto atu-
arial ou desequilíbrio no Plano.

Esta nova situação torna ainda 
mais importante que os Partici-
pantes mantenham seu cadastro 
rigorosamente atualizado. Para 
atualizar seus dados cadastrais 
basta acessar  a área restrita do 
site da Fundação na Internet (sis-
tema Meu Futuro). A inscrição ou 
alteração de beneficiário, no en-
tanto, deve ser feita por e-mail.

Foi publicada no Diário Oficial 
da União do dia 12 de junho a 
aprovação da alteração do Regu-
lamento do Plano de Benefícios 
CASANPREV no que desvincula a 
pensão por morte do registro de 
beneficiário ao INSS. Até agora 
só tinham direito à Pensão por 
Morte de Participante Ativo e 
Assistido beneficiários reconhe-
cidos como tais pelo INSS - Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
por meio de carta de concessão 
de benefício.

Com esta aprovação, agora bas-
ta que o beneficiário esteja inscrito 
na CASANPREV para obter o direito 
em caso de fatalidade do Partici-
pante ou Assistido. A mudança no 
regulamento foi proposta pela dire-
toria da Fundação e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo em outubro 
de 2019 e aguardava a aprovação 
da PREVIC - Superintendência Na-
cional de Previdência Complemen-
tar para entrar em vigor.

Para adotar esta nova regra 
a CASANPREV solicitou parecer 
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EMPRÉSTIMOS

Neste ano já foram 
liberados R$ 2 
milhões em 417 
contratos novos e 
repactuações.

Com 696 contratos,  
participantes têm R$ 15,6 milhões  

emprestados da Fundação
e, ao mesmo tempo, um apoio às fi-
nanças pessoais de Participantes da 
ativa e Aposentados.

Como apoio aos Participantes, o 
Programa oferece empréstimos com 
taxas de juros bem menores do que 
as disponíveis no mercado, além de 
prazos e condições em geral também 
mais atrativas. Com valor máximo de 
R$ 70 mil, mas há uma limitação 
relativa ao valor das parcelas que 
não podem ultrapassar a margem 
consignada informada pela CASAN, 
para o pessoal da ativa, ou 30% do 
benefício de complementação, para 
os Assistidos. O prazo de pagamen-
to poderá ser até de 84 meses para 
quem tem menos de 70 anos, com 
faixas escalonadas para quem ultra-

passa esta idade conforme previsto 
em Regulamento de Empréstimo.

Neste ano já foram liberados mais 
de R$ 2 milhões em empréstimos 
em 417 contratos (novos e repactua-
ções). A média do valor por emprésti-
mos é de R$ 35 mil.

Crédito responsável
A utilização do empréstimo, no 

entanto, deve ser feita com atenção. 
O ideal é que sua disponibilidade 
funcione como uma reserva para 
situações de emergência financei-
ra, ou mesmo como suporte para 
aquisição de algum bem durável. O 
que não se recomenda é que o valor 
disponibilizado seja incorporado no 
custeio cotidiano.

O Programa de Empréstimos da 
CASANPREV tem 696 contratos ati-
vos e mobiliza de R$ 15.692.437,79 
do patrimônio. Estes números são 
suficientes para mostrar a importân-
cia deste programa para a Entidade e 
seus Participantes. Ele cumpre uma 
dupla função, sendo uma modalida-
de de investimento para a Fundação 
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EMPRÉSTIMOS

PARTICIPANTES 
DO PDVI JÁ PODEM 
FAZER EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO NA 
CASANPREV

A CASAN expediu uma 
resolução que permite que 
o Participante que aderiu ao 
PDVI - Plano de Demissão 
Voluntária Incentivada - con-
signe parte da sua indeniza-
ção, viabilizando assim que 
contratem novos emprésti-
mos ou possam repactuar 
os contratos já em anda-
mento  junto à CASANPREV. 
Desde 2017 eles estavam 
impedidos de recorrer ao 
empréstimo por conta da 
restrição imposta pela Pa-
trocinadora.

Nesta nova situação o 
empréstimo tem seu prazo 
limitado ao número de par-
celas de indenização dos 
Participantes em PDVI que 
estão por receber e den-
tro da margem consignável 
habitual, fornecida pela CA-
SAN. A idade é outro fator a 
ser considerado nas condi-
ções do empréstimo.

Com esta percepção, adotou-se me-
didas para melhorar as condições do 
empréstimo temporariamente. A taxa 
de juros, que já havia sido reduzida em 
fevereiro, teve nova redução. Entre 1º 
de maio e 30 de setembro de 2020 a 
taxa será de 0,62% ao mês. Além dis-
so, a cobrança do Imposto sobre Ope-
rações Financeiras - IOF, foi suspenso 
pelo governo federal até julho/2020, 
prorrogado até 31/12/2020.

Investimento CASANPREV
O Programa de Empréstimos, no 

entanto, não é só uma prestação de 
serviço. Ele é também uma modali-
dade de investimento da Fundação. 
Cerca de 6% da carteira de investi-
mentos está alocada no Programa, 
o que representa aproximadamente 
R$ 15 milhões.

Os juro pagos pelos usuários dos 
empréstimos remunera o capital 
dentro da meta atuarial do Plano de 
Previdência. Isto não quer dizer que 
a Fundação opere como uma finan-
ceira do mercado. Como a meta de 
remuneração é sempre pensada no 
longo prazo, os contratos podem ser 
estabelecidos com prazos extensos 
e a remuneração pode ficar no limite 
do exigido pela meta e pela legisla-
ção. O Conselho Monetário Nacional 
do Brasil, através da Resolução CMN 
4661/2018, estabelece regras para 
as operações de empréstimos que 
são fiscalizadas/auditadas pelos ór-
gãos de fiscalização: PREVIC, RFB, Au-
ditoria Externa, além dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo da Fundação. 
Mesmo assim, dentro destes limites, 
o Empréstimo fica sendo um bom ne-
gócio para a Entidade e os Participan-
tes, especialmente para estes que 
usufruem de taxas que são menores 
do que as oferecidas no mercado de 
bancos e financeiras.

Por ter taxas atrativas, o emprés-
timo é excelente oportunidade para 
sanar outras dívidas que tenham ta-
xas e juros mais elevados. Assim vira 
um apoio à reorganização das finan-
ças pessoais, possibilitando equilí-
brio com parcelas a longo prazo.

Como toda linha de crédito, o Em-
préstimo CASANPREV deve ser usa-
do com responsabilidade, dentro de 
uma gestão geral das finanças pes-
soais e familiares.

Condições na pandemia
A diretoria da CASANPREV ava-

liou que a pandemia de Covid-19 
pode gerar dificuldades financeiras. 
Se não diretamente aos Participan-
tes e Assistidos que têm seus salá-
rio e benefícios garantidos, também 
às suas famílias. Além de eventuais 
despesas adicionais decorrentes do 
isolamento social.
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Comissão
A Comissão Paritária trabalhou 

desde outubro de 2018, foi coor-
denada por Heitor Ungaretti e com-
posta ainda pelos representantes 
da CASAN Fabíola Hwung, Graziela 
Alessandra Pisa e Neri Moreira de 
Souza. Representaram a Intersindi-
cal Adir de Oliveira e Fernando Car-
valho Figueiredo. Jucélio Paladini e 
Eduardo Vitorino representaram o 
Sintaema.

Caminho a seguir é criar entidade de autogestão em saúde

Relatório aponta viabilidade de Caixa  
de Assistência que pode incluir 

aposentados em plano de saúde

No dia 2 de outubro (sexta-feira) a 
Diretoria da CASAN recebeu o Rela-
tório da Comissão Paritária que ana-
lisou desde outubro de 2018 a via-
bilidade econômica e financeira para 
criação de uma Caixa de Assistência 
para gerir um plano de saúde para 
trabalhadores da CASAN, incluindo 
os aposentados.

A Comissão foi formada por mem-
bros indicados pela Empresa, pelo 
SINTAEMA e pela Intersindical. A CA-
SANPREV participou de forma indire-
ta, pois seu Diretor Presidente, Adir 
de Oliveira, atuou como representan-
te do Sindicato dos Técnicos em uma 
das vagas da Intersindical.

Adir Oliveira, Roberta Mass dos 
Anjos (Casan) e Heitor Ungaretti (pre-
sidente da Comissão)

O Relatório aponta para a viabili-
dade da criação da Caixa que pode-
ria operar um plano de saúde no re-
gime de pós pagamento e incluir tra-
balhadores da ativa e aposentados.

“A sinalização do relatório é muito 
importante especialmente para nos-
sos aposentados que perdem direito 
ao plano de saúde quando deixam a 
ativa”, avalia Adir Oliveira. Mas ele 
adverte que o Relatório é apenas um 
primeiro passo de um caminho longo 
até consolidar efetivamente a nova 
entidade de autogestão em saúde.

Autogestão
A Diretoria da CASAN vai avaliar o 

Relatório e, possivelmente, iniciar os 
procedimentos legais para constitui-
ção da Caixa.

O modelo de entidade que está 
em vista é conhecido como autoges-
tão em saúde. Funciona como uma 
associação civil sem fins lucrativos, 
pessoa jurídica de direito privado, 
que tem como base os seus associa-
dos. A participação da Empresa de 
dá por meio de acordos e convênios 
em que ela assuma parte dos custos.

Adir Oliveira, Roberta Mass dos Anjos (Casan) e Heitor Ungaretti (presidente da Comissão)


