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Mais um passo à frente
A Fundação CASANPREV apresentou no 

prazo legal o seu Relatório Anual de Infor-
mações referente ao ano de 2014, conforme 
exige a legislação dos Fundos de Pensão. O 
documento destaca a amortização do Tempo 
de Serviço Passado pela Patrocinadora do 
Plano Misto de Benefícios Previdenciários 
da CASAN – Plano CASANPREV. Esta grande 
conquista da Entidade proporciona maior 
segurança aos seus Participantes Ativos e 
Assistidos do Plano CASANPREV. Também 
precisamos fazer um destaque especial a 
Diretoria da Patrocinadora que demonstrou 
seu compromisso com os seus colaborado-
res antecipando recursos do serviço passa-

do contratados com Pla-
no CASANPREV. 

O Plano Misto de Be-
nefícios Previdenciá-
rios conta hoje com 238 
assistidos que estão re-
cebendo regularmente 
os seus benefícios. Só 
em 2014, foram pagos 
mais de cinco milhões 
em benefícios. 

No que se refere as 
metas atuariais dos 
Fundos de Pensão, o 

ano de 2014 foi dos mais voláteis e negati-
vos no mercado financeiro, sendo conside-
rado um dos piores desde a eclosão da cri-
se econômica global em 2008. Contudo, o 
Plano CASANPREV alcançou rentabilidade 
acima da média nacional e um crescimento 
substancial do patrimônio. 

A CASANPREV segue seu caminho de 
consolidação e agradece a colaboração dos 
Conselheiros, membros do Comitê de Inves-
timentos, sindicatos, participantes, colabo-
radores da Fundação, aos RH’s locais, for-
necedores e parceiros de negócios.

 
Diretoria Executiva

EDITORIAL

Com apenas 
seis anos de 
existência,  
plano da 
CASANPREV 
conta com 
participantes 
que recebem 
pontualmente 
seus benefícios.

A análise de 974 planos dos fundos de pensão brasileiros, 
produzida pelo Núcleo Técnico da Abrapp (Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), 
mostra que encerraram o ano passado com uma rentabilidade 
média de 9,88%.

No que diz respeito à solvência calculada por entidade, o 
índice que a mede terminou o ano passado acima de 100%, 
mostrando uma vez mais que apesar de um 2014 difícil os ati-
vos contabilizados continuaram sendo suficientes para cobrir 
todos os compromissos expressos no passivo.

As duas informações, a relativa à solvência e a sobre a ren-
tabilidade, produzem uma leitura mais reveladora. Afinal, nada 
é mais importante do que os planos se manterem solventes, da 
mesma maneira que nada importa mais que perceber que no 
longo prazo - único horizonte de tempo em que se recomenda 
avaliar os resultados dos fundos de pensão - os retornos dos 
investimentos se conservam amplamente positivos.

Nos últimos 20 anos, os fundos de pensão brasileiros acu-
mularam uma rentabilidade de 2.187%, um resultado bastante 
acima do exigível atuarial de 1.189%. Além disso, destaque-se 
que pagam em dia a 706 mil pessoas. Benefícios que montam 
anualmente mais de R$ 32 bilhões.

Setor é sólido  
e beneficia mais de 

700 mil pessoas

Rentabilidade média do setor  
em 2014 foi 9,88%
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A CASANPREV obteve, em 2014, 
desempenho superior à média na-
cional, registrando 10,55% de renta-
bilidade no período, para uma meta 
de 12,07%. O Patrimônio de Cober-
tura do Plano CASANPREV já alcança 
R$ 181.426.333,62, com um cresci-
mento de 59,77% em relação ao ano 
anterior. 

O Presidente da Fundação, Adir de 
Oliveira, destaca a dificuldade de obter 
boa rentabilidade no mercado finan-
ceiro em um cenário de instabilidade e 
crise mundial. “É fundamental compre-
ender que os investimentos do Fundos 
de Pensão devem analisados no longo 
prazo e em correlação com a duração 
do Plano: por exemplo, o Plano CASAN-
PREV, hoje, possui uma duração de 42 
anos. O Plano é solvente e conta com 
um sólido patrimônio de cobertura dos 
seus compromissos previdenciários, 
mesmo se levarmos em consideração 

Patrimônio já alcança  
R$ 181 milhões

INVESTIMENTOS

o aumento da expectativa de vida da 
população. Santa Catarina têm uma 
expectativa média de vida de 78 anos, 
a maior do Brasil”. 

Apesar das dificuldades, Adir obser-
va que o rendimento obtido ficou aci-
ma da média do setor. “Muitos fundos 
de pensão que estão no mercado há 
pelo menos trinta anos e contam com 
estrutura e patrimônio muito maior, 

R$ 38.493.467,40

R$ 23.238.974,86

R$ 62.523.949,57

R$ 113.554.426,61

R$ 181.426.333,62

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO DE BENEFÍCIOS CASANPREV

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14

Fundação registra rentabilidade de 10,55% em 2014

ficaram abaixo do percentual que al-
cançamos”, acentua. No ano passa-
do, 74,44% dos investimentos foram 
em renda fixa, especialmente títulos 
do governo, uma maneira de buscar 
bom retorno sem expor o patrimônio 
a riscos desnecessários.

Cenário
Em 2014, os fundos de pensão 

tiveram que driblar a volatilidade 
para manter suas carteiras em rit-
mo consonante aos seus compro-
missos atuariais. A grande vilã foi 
a renda variável, que fechou o ano 
com negativo de - 4,70%. A renda 
fixa, que teve um péssimo 2013, 
reverteu a curva e registrou alta de 
11,86%, ajudando a reduzir o im-
pacto negativo sobre o desempenho 
final das entidades, que obtiveram, 
em média, rendimento de 1,8% nas 
demais aplicações.

74,44% dos 
investimentos 
foram em 
renda fixa, 
especialmente 
títulos do 
governo.
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ASSISTIDOS

Saúde e envelhecimento
Na parte da tarde o evento teve a palestra do médico geriatra Marcos 

Cabrera. Com muito bom humor disse que o importante é chegar na velhice 
com equilíbrio entre a saúde física, emocional e financeira. “Não adianta ter 
dinheiro e não ter saúde, nem ter dinheiro e saúde e viver triste”, afirmou. 
Para ele não adianta lutar contra o envelhecimento: o segredo é saber apro-
veitar o que a idade traz de bom, como mais paciência, mais sabedoria, mais 
inteligência emocional.

Após abordar temas como a sexualidade na idade avançada, os cuidados 
com a alimentação, a necessidade de atividade física regular, Cabrera sin-
tetizou a palestra com um provérbio oriental: “comer a metade, caminhar o 
dobro e rir o triplo”.

Sorteio
O evento foi encerrado com sorteio de brindes entre os participantes. O 

participante Joaquim da Silva Pacheco foi o ganhador do prêmio especial: 
um tablete.

“Atingimos nosso objetivo. Foi um evento com muita participação, envol-
vimento do pessoal com os temas da Fundação e um momento de convívio 
agradável. Certamente o Encontro de Aposentados vai se firmar no calendá-
rio oficial da CASANPREV”, avaliou Adir Oliveira.

Prestação de contas  
e alegria do reencontro
O Primeiro Encontro de 
Aposentados da CASANPREV 
foi um sucesso. Com presença 
de cerca de 80 pessoas, foi um 
momento de confraternização e 
troca de informações sobre o fundo 
de pensão mais jovem de Santa 
Catarina.
Na abertura o presidente Adir de 
Oliveira rememorou a história 
da Fundação CASANPREV, 
desde 2008, ano do seu efetivo 
funcionamento, marcado por 
uma conjuntura extremamente 
adversa na CASAN e também as 
dificuldades de construção de um 
fundo de previdência num período 
atravessado por uma profunda 
crise econômica global. Em 
seguida o Presidente apresenta a 
performance dos investimentos em 
2014 e a evolução do patrimônio 
do Plano CASANPREV.
A seguir, Fernando Barros, Diretor 
de Seguridade, informou os 
números da seguridade, com 
destaque para os 238 assistidos 
que poderá chegar a 500 
quando findar o PDVI em 2019. 
“Temos um plano equilibrado, 
solvente e uma entidade que 
apesar da estrutura pequena, 
está cumprindo a sua função de 
pagar a renda suplementar aos 
seus participantes", acrescentou 
Fernando. O Diretor reafirma 
a importância do evento para 
esclarecer dúvidas, atualizar 
informações aos aposentados da 
CASANPREV. "Além, é claro, do 
prazer de rever os colegas que 
ajudaram a construir a CASAN e a 
CASANPREV", completa.
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ASSISTIDOS

Reunião com novos contratados
A Direção Executiva da CASANPREV realizou no último dia 29 de 

abril reunião de integração com os novos contratados da Empresa. O 
evento tem o propósito de apresentar a Fundação e destacar a impor-
tância de um plano de previdência complementar. Além de apresen-
tar a Fundação aos novos contratados, buscando ampliar as adesões 
ao Plano CASANPREV, estas reuniões também integram o conjunto de 
atividades previstas no Programa de Educação Financeira e Previden-
ciária. Cerca de 40 novos contratados participaram da reunião. 
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Carteira de Empréstimos  
tem novas regras

FINANCEIRO

746 contratos e saldo de R$ 13,6 milhões, em maio/2014

Desde 18 março a Carteira de 
Empréstimos CASANPREV reabriu 
com novas regras para novos em-
préstimos e repactuações. Fechada 
no final do ano passado devido à 
necessidade de ajustes de IOF (Im-
posto sobre Operações Financeiras), 
a Carteira ainda passou por algumas 
melhorias no sistema operacional e 
assinatura de renovação do convê-
nio de empréstimo consignado com 
a patrocinadora CASAN.

A CASANPREV tem atualmente 
746 contratos de empréstimos e sal-
do de R$ 13.656.015,68 - posição 
de maio de 2015.

A Fundação oferece duas modali-
dades de empréstimos: simples e o 
funeral.

Veja as principais regras na Car-
teira:
 A margem consignável será defi-

nida pelo RH da Patrocinadora, a 
CASAN, para participantes ativos 
e em PDVI. A margem consignável 
será definida pela CASANPREV 
para os participantes aposenta-
dos e pensionistas.

 A Minuta de Quitação de Emprés-
timo para liberação de margem 
deverá ser registrada em cartório 
e enviada ao RH da CASAN.

 A repactuação só será permitida 
após o mínimo de 15% das parce-
las pagas.

 A alíquota de IOF passou de 1,5% 
para 3% ao ano (o equivalente à 
alta de 0,0041% para 0,0082% 
por dia). Esse valor será cobrado 
além dos 0,38% que incidem na 
abertura das operações de crédi-
to (DECRETO Nº 8.392, DE 20 DE 
JANEIRO DE 2015).

 Não esqueça: para liberação do 
empréstimo o contrato original 
deverá estar na CASANPREV, de-
vidamente assinado e preenchi-
do, até dois dias antes da data de 
liberação.

Veja o Regulamento da Carteira 
de Empréstimo no site da Fundação.
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Cautela e fazer contas  
não faz mal para ninguém

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Juros de mercado podem transformar empréstimos em armadilhas

Com a implantação do pacote de 
ajustes fiscal na economia, que elevou 
a taxa de juros, o Ministro da Fazenda 
Joaquim Levy pretende, dentre outros 
objetivos, reduzir a inflação e trazê-la 
para o centro da meta do governo, es-
tabelecida em 4,50% ao ano.

Com a taxa SELIC no patamar de 
13,15% ao ano, contratar emprésti-
mo junto ao mercado financeiro ficou 
muito caro e pode se transformar 

numa verdadeira armadilha de difícil 
solução de saída.

O Diretor Presidente da CASAN-
PREV, Adir de Oliveira, sugere que o 
participante se organize e discipline 
financeiramente, evitando a contrata-
ção de empréstimo junto aos bancos 
e desfazendo-se dessas verdadeiras 
armadilhas. “Fale com sua família, 
peça para todos colaborarem no sen-
tido de racionalizar gastos e despesas, 

não fique achando que você é o único 
responsável pelo aperto financeiro”, 
orienta ele sugerindo também fazer 
uma planilha contendo todas as dívi-
das com entidades financeiras, cartão 
de crédito, cheque nobre/especial e 
empréstimos bancários. “As taxas são 
absurdas com cobranças em cartão 
de crédito de mais de 350% ao ano e 
taxa média de 166% ao ano no cheque 
nobre/especial”, enfatiza. 

A CASANPREV possui na sua car-
teira de empréstimo uma linha de 
crédito com juros muito menor do 
que o praticado no mercado: taxa de 
0,85% ao ano + variação do INPC.

O INPC para 2015, na previsão do 
governo, será de 8,5%, portanto, a 
previsão de juros do empréstimo CA-
SANPREV é de 20,09%. Bem menor 
do que o mercado pratica.

OS BANCOS ESTÃO COBRANDO NOS SEUS EMPRÉSTIMOS  
CONSIGNADOS AS SEGUINTES TAXAS

% ao mês % ao ano

CITIBANK 3,58 52,51

CEF 4,01 60,29

BB 4,22 64,22

BRADESCO 6,39 110,29

BANCO LOSANGO 9,82 207,74

CREFISA SA 19,25 726,99

Fonte: Exame.com
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R$ 2 Milhões em benefícios  
pagos pela CASANPREV em 2015

244 participantes recebem complemento de aposentadoria
dade ímpar a todos os funcionários 
da CASAN de fazer uma poupança e 
contar com uma renda na aposen-
tadoria, lembrando que a Empresa 
contribui no mesmo percentual do 

Participante (100%). O Plano tem 
também uma conta individual 
exclusiva de cada participante 
que abre a possibilidade de fa-
zer contribuições extras e me-
lhorar ainda mais o seu benefí-
cio", ressalta Fernando. 

O fato de ser um Plano vi-
talício com reversão em pensão, 

também é um diferencial impor-
tante a ser considerado na hora da 

decisão, tendo em vista que 
os Planos oferecidos pelo 

mercado se esgotam com o saldo 
de conta. Além disso, com a ces-
sação do vinculo com a Patrocina-
dora/CASAN, o Participante poderá 
resgatar ou portar para outro Plano 
previdenciário os valores deposi-
tados no Plano, conforme prevê o 
Regulamento.

Apenas nos três primeiros me-
ses deste ano a CASANPREV 
já pagou aos seus participan-
tes assistidos um total de R$ 
2.198,520,06 (dois milhões 
cento e noventa e oito mil, qui-
nhentos e vinte reais e seis 
centavos) em benefícios de 
aposentadoria. 

Atualmente 244 partici-
pantes recebem regularmen-
te o seu complemento de 
aposentadoria. “Somos um 
fundo de pensão com pouco 
tempo de existência, mas que já 
tem um compromisso bastante con-
siderável de honrar folhas de 
pagamento”, lembra o Dire-
tor de Seguridade, Fernando Barros. 

Até abril deste ano, o Plano Previ-
denciário CASANPREV contabilizava 
1.827 inscrições. 

Em 2015, foram registradas 16 
novas inscrições. No ano passado, 
40 novos participantes aderiram à 
Entidade. “Insisto em destacar que 
o nosso Plano é ótimo um investi-
mento em poupança previdenciária 
que contribui para mitigar os efeitos 
da aposentadoria que, em qualquer 
situação, sempre representa uma 
queda nos rendimentos, sobretudo 
para os que dependem dos seus sa-
lários para viver. E quanto mais cedo 
melhor porque quanto mais aportes 
ao Plano, a perspectiva da renda 
mensal futura será maior. O Plano 
CASANPREV oferece uma oportuni-

Até abril  
de 2015, Plano 
Previdenciário 
contabilizava 

1.827 inscrições.

PERFIL PARTICIPANTES CASANPREV

Item 2013 2014 2015*
Nº Participantes 1.625 1.818 1.822 
Idade Média 61,52 62,11 61,09
Idade Média de Aposentadoria 59,28 59,31 58,43
Valor Total Folha (ano) R$ 1.541.455,82 R$ 6.625.320,43 R$ 2.198.520,06 
Benefício Médio R$ 2.736,66 R$ 2.389,05 R$ 2.316,09 
Nº de Assistidos 172 222 244

*Abril/2015
Idade média Aposentados de janeiro a maio/15
Idade Media de Aposentadoria Aposentados e PDVI de janeiro a maio/15


