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O CResCimentO nãO PaRa

A Casanprev continua em fran-
co crescimento. Mas não é ape-
nas o crescimento do patrimônio, 
é também o crescimento institu-
cional, de relacionamento com 
os participantes e com a patroci-
nadora. A recente eleição de dois 
diretores e dos membros do con-
selho que representam os partici-
pantes também se soma ao ciclo 
virtuoso que coloca a Casanprev 
como parte integrante da vida dos 
trabalhadores da Casan.

Ao passo que cresce a Casan-
prev vai encontrando novos de-
safios. Em breve começaremos 
a pagar os primeiros benefícios 
de aposentadoria, o que coloca à 
prova a maturidade da instituição 
e, ao mesmo tempo, realiza a sua 
verdadeira razão de ser: promover 
aposentadoria digna e qualidade 
de vida para os participantes.

No cotidiano há a preocupa-
ção e o esforço em rentabilizar o 
patrimônio acumulado de forma 
a suprir as necessidades de re-
cursos no futuro para honrar to-
dos os compromissos. Em 2012, 
obtivemos completo êxito nesta 
tarefa, com a rentabilidade dos 
investimentos superando bem a 
meta atuarial, que é a rentabili-
dade necessária para que haja 
equilíbrio entre as reservas e as 
demandas que estão por vir. E 
isto aconteceu em um cenário 
econômico marcado pela instabi-
lidade da crise internacional.

Ao atingir sua maturidade, a 
Fundação se depara com novos 
desafios, novas responsabilida-
des, novas demandas. Todas 
estão sendo tratadas com pro-
fissionalismo e qualificação das 
equipes de diretores, conselhei-
ros e funcionários. Tudo permea-
do pelos valores essenciais que 
são a transparência, a democra-
cia e a participação. 

Boa leitura.
Diretoria Executiva

equipe de atendimento
eDitORiaL

Casanprev atua com estrutura  
enxuta e privilegia o bom atendimento  

aos participantes

Simone Hansen Rateke, economista,  
do setor Financeiro

Setor previdenciário

Nathalia Dominato, atuária,  
do setor Previdenciário

Leomara Paganelli, economista,  
do setor Previdenciário

Informativo da Fundação Casanprev de Previdência Complementar   JUNHO/2013/Nº0052



Desde a abertura da Carteira de 
Empréstimos em dezembro de 2009 
até o fechamento do ano de 2012, 
a Casanprev efetivou 576 contratos. 
Em valores, um crédito atualizado de  
R$ 7.246.414,19. A procura pelos 
empréstimos demonstra a compe-
titividade da taxa de juros, frente ao 
mercado de crédito e a confiança dos 
Participantes na gestão da Fundação.

Os empréstimos estão disponí-
veis para todos os participantes após 
dez meses de contribuição no plano 
da Casanprev, exceto a contribuição 
sobre o 13º.  O valor do empréstimo 
a ser concedido dependerá da mar-
gem consignável de cada participan-
te, de acordo com o regulamento de 
empréstimos. O valor máximo é R$ 
39.578.26 (R$ 38 mil líquidos em 
conta corrente), em no máximo 72 
parcelas; nessa condição a primeira 
prestação do participante seria de R$ 
737,22. A taxa de juros é de 0,85% 
ao mês e as parcelas são corrigidas 
mensalmente segundo a variação do 
INPC/IBGE, do mês imediatamente 
anterior. A taxa de juro oferecida está 
abaixo da média das taxas de juros 
praticadas no mercado.

Na avaliação do Diretor, é con-
veniente, por exemplo, utilizar a li-
nha de empréstimo oferecida pela 
Casanprev para quitar cartão de 
crédito ou cheque especial. Mas 
ele também faz um alerta: “como 
qualquer empréstimo é importan-
te ter a consciência de que mesmo 
contando com diversas facilida-
des, haverá um compromisso a ser 
saldado que precisa de programa-
ção financeira”. 

Carteira de empréstimos 
já movimenta mais de 

R$ 7 milhões

seRViÇO

DiCas
Especialistas em finanças pessoais recomendam que deve-se re-

correr a empréstimos nas seguintes circunstâncias:
- Imprevistos e emergências: há situações que exigem liquidez para 

resolver problemas. É ótimo poder contar com uma reserva de crédito 
para essas ocasiões, pois assim você poderá dar atenção imediata ao 
problema em si, minimizando o estresse existente nessas ocasiões.

- Reorganização das finanças: uma injeção de capital com juros baixos 
pode ser a solução para ajudar a solucionar uma crise financeira, pois pos-
sibilita eliminar dívidas mais caras e centralizá-las em uma única operação.

- Antecipação de compras: às vezes a antecipação de uma compra 
pode ser um ótimo negócio. Nestes casos uma linha de crédito com juros 
amigáveis pode ser uma vantagem. 

- Realização de planos: uma linha de crédito pode ser o que falta para 
a realização de um plano. Seja uma viagem, uma aquisição importante, 
uma comemoração. Nesses casos a possibilidade de adquirir liquidez e 
estender o pagamento por um longo período poder ser diferença que vai 
tornar um sonho realidade.

Veja outras dicas e informações sobre educação financeira em 
www.aescolhacerta.com.br

Para quem já contratou emprésti-
mos com juros altos, deve-se conside-
rar a renegociação, a troca de dívidas 
caras por dívidas mais baratas, como 
também  a migração para outra insti-
tuição de crédito. Nessa situação, as 
linhas de créditos ao participante ofe-
recidas pela Casanprev são uma exce-
lente alternativa. Para mais informa-
ções consulte: www.casanprev.com.br 
ou entre em contato pelos telefones 
(48) 3028-7296 e 3028-7297.

A procura pelos 
empréstimos demonstra 
a competitividade da taxa 
de juros e a confiança  
dos Participantes.
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É importante que todos os participantes fiquem 
atentos às suas condições de elegibilidade para 
verificarem se já estão aptos a requerer o benefício.

está chegando a hora...
Em 2013 a CASANPREV estima pagar benefícios de aposentadoria para mais de 300 participantes.

A CASANPREV foi fundada para ofe-
recer benefícios previdenciários que 
proporcionem uma melhor qualidade 
de vida para os seus participantes e 
assistidos. Visando o cumprimento de 
sua missão, serão concedidos a partir 
de agosto de 2013 os primeiros bene-
fícios de aposentadoria programada 
da CASANPREV. 

É importante que todos os par-
ticipantes fiquem atentos às suas 
condições de elegibilidade para ve-

rificarem se já estão aptos a reque-
rer o benefício.

Para o recebimento da Renda 
Mensal de Aposentadoria Programa-
da é preciso que o participante rescin-
da o contrato de trabalho com a CA-
SAN, seja aposentado do INSS, tenha 
efetuado o número mínimo exigido de 
contribuições para o plano e tenha no 
mínimo 58 anos de idade.

Além de ter todas as condições de 
elegibilidade é necessário que o parti-

eDUCaÇãO PReViDenCiÁRia

Lista De 
DOCUmentOs 

neCessÁRiOs PaRa 
COnCessãO Da 

aPOsentaDORia


















1. Requerimento da Renda 
Mensal de Aposentadoria 
Programada;

2. Declaração de Depen-
dentes;

3. Cópia do RG e CPF;

4. Cópia do comprovante 
de endereço (opcional);

5. Cópia do cartão magné-
tico da conta indicada, che-
que ou documento que com-
prove os dados bancários;

6. Cópia da rescisão do 
contrato de trabalho homo-
logada;

7. Cópia Carta de Conces-
são de Benefício junto ao 
INSS;

8. Comprovação de Tem-
po de Serviço emitida pelo 
INSS (CNIS: Cadastro Na-
cional de Informações So-
ciais).

9. Cópia da Procuração ou 
Termo de Curatela, caso o 
benefício seja requerido 
pelo procurador ou curador 
do participante.
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A equipe da Casanprev 
está à disposição para 
esclarecer as suas 
dúvidas e auxiliar 
nos procedimentos 
necessários para a 
concessão do seu 
benefício.

está chegando a hora...
Em 2013 a CASANPREV estima pagar benefícios de aposentadoria para mais de 300 participantes.

eDUCaÇãO PReViDenCiÁRia

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

TENHO 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO
PARA O PLANO CASANPREV?

SIM

SOU UM SÓCIO-FUNDADOR?
(empregados da Casan que se inscreveram 

no plano até 31/12/2008)

RESCINDI O CONTRATO DE 
TRABALHO COM A CASAN?

ESTOU APOSENTADO POR IDADE OU
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO INSS?

TENHO 58 ANOS 
OU MAIS DE IDADE?

VOCÊ JÁ PODE REQUERER 
SUA RENDA MENSAL 
DE APOSENTADORIA 
NA CASANPREV!

SIM

SIM

SIM

SIM

TENHO 120 MESES DE CONTRIBUIÇÃO
PARA O PLANO CASANPREV?

SIM

SOU UM PARTICIPANTE INSCRITO
 A PARTIR DE 01/01/2009?

RESCINDI O CONTRATO DE 
TRABALHO COM A CASAN?

ESTOU APOSENTADO POR IDADE OU
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO INSS?

TENHO 58 ANOS 
OU MAIS DE IDADE?

VOCÊ JÁ PODE REQUERER 
SUA RENDA MENSAL 
DE APOSENTADORIA 
NA CASANPREV!

AINDA NÃO ESTÁ
EM TEMPO DE
REQUERER A SUA
APOSENTADORIA

VOCÊ PODE 
REQUERER SUA
RENDA MENSAL
DE APOSENTADORIA
DE FORMA ANTECIPADA*
*com redução proporcional de seu 
benefício mediante aplicação de 
fator redutor determinado 
atuarialmente ou 
recolher ao fundo de 
cobertura os encargos 
adicionais decorrentes 
da antecipação.

saiba se VOCê jÁ PODe ReqUeReR sUa RenDa mensaL De aPOsentaDORia na CasanPReV:

cipante solicite a concessão do seu be-
nefício na CASANPREV via formulário de 
Requerimento de Aposentadoria e apre-
sentação dos documentos exigidos.

Apresentamos nesta página um 
pequeno guia para você verificar se 
já pode requerer seu benefício de 
aposentadoria programada na CA-
SANPREV, além da relação completa 
dos documentos exigidos.

No site da Casanprev (www.ca-
sanprev.com.br) já está disponível 

o “Requerimento de Renda Mensal 
de Aposentadoria Programada”, que 
você deve imprimir, preencher e enca-
minhar à Casanprev, à partir do mo-
mento que se tornar elegível ao bene-
fício, juntamente com os documentos 
solicitados (veja lista ao lado).

A equipe da Casanprev está à 
disposição para esclarecer as suas 
dúvidas e auxiliar nos procedimen-
tos necessários para a concessão do 
seu benefício.
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GestãO

O Relatório Anual de 2012 da Ca-
sanprev está disponível no seu site. 
Ele é um conjunto de informações 
que mostra uma entidade financei-
ramente saudável, em pleno cresci-
mento e que foi capaz de, em 2012, 
superar as incertezas impostas pela 
crise financeira internacional e supe-
rar não apenas a sua meta atuarial 
(rentabilidade necessária para que 
o patrimônio acompanhe os compro-
missos futuros), como também os 
principais indicadores da economia.

O  Relatório Anual de Informações 
(RAI)  é uma obrigação legal no qual os  
demonstrativos contábeis e financei-
ros, pareceres atuariais, pareceres de 
auditores independentes e dos conse-
lhos da Entidade devem ser colocados 
a disposição dos participantes.

A leitura do Relatório Anual é uma 
forma importante de acompanha-
mento da gestão da CASANPREV e 
do plano de benefícios que a entida-
de administra.

A rentabilidade de 15,26% no ano 
representa 127% da meta atuarial. 

Relatório 2012 é publicado e 
mostra resultados positivos

em 2012 RentabiLiDaDe sUPeROU PRinCiPais inDiCaDORes

PatRimôniO CResCeU PeLa RentabiLiDaDe e aPORte COntRatUaL Da PatROCinaDORa

Patrimônio da Fundação evolui de R$ 39,3 milhões para  
R$ 74,9 milhões, uma variação de mais 90% em relação a 2011.

O Relatório anual 2012 
mostra uma entidade 
financeiramente 
saudável, em pleno 
crescimento e que foi 
capaz de superar as 
incertezas impostas 
pela crise financeira 
internacional.
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2008 2009 2010 2011 2012

R$ 1.758.179,69

R$ 10.591.341,59

R$ 24.243.268,67

R$ 39.305.069,42

R$ 74.994.120,95

"Este resultado foi obtido graças a 
uma política de investimentos que 
viu na diversificação uma alternati-
va para extrair bons frutos em um 
mercado traumatizado pela crise in-
ternacional e com decisão do Banco 
Central reduzir a taxa básica de juros, 
diminuindo a rentabilidade de papéis 
do governo de curto prazo." Outro 

destaque é a evolução do Patrimônio 
que passou de R$ 39,3 milhões para 
R$ 74,9 milhões, que, em termos per-
centuais, representa uma variação de 
mais 90% relativamente a 2011. 

O documento também ressalta 
o ingresso de 56 novos participan-
tes no Plano CASANPREV, fruto da 
implantação do programa de edu-
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GestãO

RenDa Fixa teVe maiOR PaRte Da CaRteiRa A íntegra do Relatório 
Anual 2012 está  
disponível no site  
www.casanprev.com.br

A ficha foi enviada por e-mail para os participantes em 
PDVI e está também na intranet e no site da Fundação.

cação financeira e previdenciária 
levada adiante pelos gestores e téc-
nicos da Fundação. O Plano conta 
hoje com 76% de adesão dos em-
pregados da Patrocinadora.

Os investimentos em renda fixa, 
apesar da pressão da política nacio-
nal de redução dos juros, ainda fo-
ram a principal opção da Casanprev, 
absorvendo 63,57% da carteira. Mas 

os fundos de ações, a renda variável, 
também tiveram papel destacado, 
com 22, 88% dos investimentos. O 
restante dos investimentos ficou na 
carteira de empréstimos aos partici-
pantes (10%) e outras modalidades 
como investimentos estruturados.

A Política de Investimentos é de-
finida e monitorada pelo Conselho 
Deliberativo e executada pela Dire-

Caixa e 
Bancos
0,48%

Estruturado
0,94%

Imóveis
2,04%

Empréstimos
10,09%

Fundo de Ações
22,88%

Fundo Renda Fixa
e Multimercado

63,57%

toria Executiva e acompanhada pelo 
Comitê de Investimentos.Seu foco é 
a obtenção dos resultados estabe-
lecidos pelo regulamento sem, no 
entanto, expor o patrimônio a riscos 
desproporcionais e desnecessários.

A qualificação técnica dos direto-
res e conselheiros é uma meta per-
manente da Casanprev, que conside-
ra fundamental uma gestão altamen-
te profissionalizada dos recursos que 
são de todos os participantes.

Em função da casanprev ter apro-
vado na Previc - Superintendêcia Na-
cional de Previdência Complementar, 
o relatório de execussão e acompa-
nhamento do programa de educação 
previdenciária e financeira, foi dispn-
sado da opbrigatoriedade de distri-
buir o Relatório anual impresso, o que 
repercute em economia. Ele está dis-
ponível no site casanprev.com.br.

Diretoria de Seguridade promove 
atualização cadastral

A Diretoria de Seguridade promo-
veu no início do ano uma campanha 
de atualização do cadastro dos Parti-
cipantes do Plano CASANPREV. A atu-
alização das informações cadastrais 
dos Participantes é fundamental para 
a Fundação, sobretudo neste ano no 
qual a Entidade contará com os pri-
meiros assistidos do Plano. Mais de 
300 participantes, a partir de agosto 
de 2013, preencherão as condições 
estabelecidas no Regulamento do Pla-

no para receber a renda complemen-
tar previdenciária. O recadastramento 
faz parte das ações de Planejamen-
to da Fundação Casanprev para 
implementar o pagamento do 
benefícios programados. 

A ficha foi encaminhada via 
e-mail para os participantes 
em PDVI e disponibilizada na 
intranet para participantes 
em atividade na Casan e tam-
bém no site da Fundação.
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eleição de diretores e conselheiros 
mostra representatividade da Casanprev

Com 93,49% dos votos válidos 
foram eleitos diretores da Casan-
prev Adir Alcides de Oliveira (Diretor 
Financeiro) e Carlos Fernando de 
Moraes (Diretor de Seguridade) em 
eleições realizadas em todo o Esta-
do nos dias 26 e 27 de março últi-
mo. A única chapa concorrente obte-
ve 1.005 votos válidos. Para o cargo 
de Conselheiro Deliberativo, Pedro 
Richard Martins e Ricardo Kazuo Fu-
ruya alcançaram 48,47% dos votos 
válidos. Já para o Conselho Fiscal, 
foram eleitos Sílvio Camilo Delino e 
José Marcos da Silva, com 80,09% 
dos votos válidos. Votaram 1.075 
participantes. A apuração aconteceu 
no dia dois de abril no prédio da Ma-
triz da Casan, em Florianópolis.

A eleição e a boa participação 
dos eleitores mostra que a Casan-
prev está fortalecida e já é uma ins-
tituição presente na vida dos empre-
gados da Casan, que a identificam 
como espaço importante de discus-

são e ação pela construção de uma 
aposentadoria digna para todos. A 
participação no processo demonstra 
que previdência está definitivamente 
na pauta da categoria.

Primeira
Esta eleição é a segunda nos cin-

cos anos de existência da Fundação 
e tem um significado especial, pois 
pela primeira vez foram eleitos dois 
diretores. Até então a diretoria era 
composta por dois membros indica-
dos pela patrocinadora e apenas um 
eleito pelos participantes. Agora os 
diretores Financeiro e de Seguridade 
passam a representar diretamente 
os participantes.

Os diretores eleitos entendem o 
resultado da eleição como um voto 
de confiança no trabalho que vem 
sendo realizado e, ao mesmo tempo, 
uma demonstração de expectativa 
com relação ao fortalecimento da 
entidade. “A eleição é o reconheci-

mento do que temos feito na cons-
trução da Casanprev, que começa-
mos a estruturar do zero, mas sobre 
referenciais de democracia e par-
ticipação”, salienta Fernando Bar-
ros, diretor de Seguridade reeleito. 
Fernando também observa que os 
resultados demonstram que os Par-
ticipantes da Fundação têm consci-
ência da importância do processo 
de escolha dos membros que irão 
integrar as instancias de governança 
da Entidade ao legitimá-lo com a sua 
expressiva participação na votação.

Adir Oliveira, que era diretor Fi-
nanceiro indicado pela patrocinado-
ra, segue no cargo, mas referendado 
pelas urnas. “Agora é especialmente 
para os participantes que devo pres-
tar contas, o que já vínhamos fazen-
do; a gente segue este trabalho de 
estruturação que é cheio de novos 
desafios; estamos a cada dia nos 
preparando mais para enfrentá-los”, 
acrescenta o diretor.

Apuração dos votos foi feita na seda da Casan Adir Oliveira e Fernando Barros terão mandato de quatro anos


