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Informativo

Prezado(a) associado(a),

O fim de 2021 foi marcado pelo forte impacto da 

crise econômica — que se prolonga desde o início da 

pandemia da Covid-19 — nos investimentos da maio-

ria dos fundos de pensão brasileiros. A FUNCEF e a 

PREVHAB não foram exceções e, apesar de terem 

fechado o ano com retornos positivos, seus planos 

não atingiram suas respectivas metas atuariais. Con-

tudo, ambas adotaram diretrizes que foram capazes 

de mitigar as perdas e proteger o nosso patrimônio. 

Agora em 2022, seguimos acompanhando de perto 

a gestão das duas Entidades, bem como os principais 

acontecimentos do sistema de previdência comple-

mentar, a fim de observar as oportunidades de me-

lhoria da situação conjuntural atualmente vivida.

Além disso, também em virtude dos efeitos da pan-

demia, adiamos o nosso retorno às atividades na 

sede — porém, sem deixar de nos preocupar com 

o atendimento nesse período. Tanto que imple-

mentamos um novo canal de relacionamento, via  

WhatsApp, conforme citamos em nota na página 4 

desta edição do nosso informativo.

Com a expectativa do controle da situação sanitária 

e econômica no Brasil e no mundo, para que possa-

mos retomar nossas confraternizações e um contato 

mais próximo, desejamos saúde e prosperidade para 

o seu 2022.

Até a próxima edição! Boa leitura.

Editorial Leia mais nesta edição:

PREVHAB completa 50 anos 
e comemora o retorno do 

superávit do Plano Plenus
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acontecendo no sistema de 
previdência complementar
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FUNCEF apresenta resultados 
de 2021 e cita medidas que 

beneficiaram o Plano REG/Replan
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A FUNCEF divulgou por meio de uma live re-

alizada no YouTube, no dia 30 de março, que 

sua carteira consolidada de investimentos ren-

deu 9,28% em 2021, gerando um resultado de  

R$ 7,40 bilhões no ano. Apesar de o índice não 

ter superado a meta atuarial acumulada de 

15,12%, o retorno manteve o resultado dos 

planos administrados pela Fundação em um ní-

vel de deficit totalmente livre do risco de novos 

equacionamentos e reversível em 2022.

A estratégia adotada pela FUNCEF envolveu a 

migração de uma parcela significativa dos recur-

sos de renda variável para ativos de renda fixa, 

incluindo os dividendos e parte dos recursos 

obtidos com a venda de ações da Vale em 2021. 

Segundo matéria publicada em seu site, a Fun-

dação também aproveitou a janela de oportuni-

dade para acrescentar títulos públicos de longo 

prazo com boas taxas, sem abrir mão de uma 

posição relevante em ações na carteira, que já 

apresenta recuperação.

O Plano REG/Replan foi o mais beneficiado por 

essa migração de ativos, mantendo-se distan-

te do limite legal que exigiria a implementação 

de novos equacionamentos: suas modalidades  

alcançaram rentabilidade de 11,08% (Saldado)  

e 8,72% (Não Saldado).

FUNCEF apresenta resultados de 2021 e cita 
medidas que beneficiaram o Plano REG/Replan

Para saber mais, apon-

te a câmera do seu 

smartphone para o QR 

Code ao lado e confira, 

na íntegra, a live de 

apresentação dos re-

sultados da Fundação.

Em dezembro de 2021, a PREVHAB completou 

o seu jubileu de ouro registrando um déficit con-

juntural acumulado de R$ 81,7 milhões no Plano 

Plenus — ocasionado pela crise econômica provo-

cada pela Covid-19 e que afetou os investimentos 

da maioria dos fundos de pensão brasileiros no 

último exercício. Todavia, com o acordo celebra-

do entre a União e a Abrapp para o pagamento 

das Obrigações do Fundo Nacional de Desen-

volvimento (OFNDs), a Entidade vai incorporar  

R$ 107,16 milhões ao seu patrimônio, equacio-

nando o desequilíbrio anteriormente apurado. 

Com isto, o Plano Plenus retornará à situação su-

peravitária que vinha mantendo há 20 anos.

PREVHAB completa 50 anos e comemora
o retorno do superávit do Plano Plenus
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Acordo entre AGU e fundos de pensão 
possibilitará economia de mais
de R$ 5 bilhões para cofres públicos

A Advocacia-Geral da União (AGU) celebrou 

acordo histórico com a Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Com-

plementar (Abrapp), envolvendo um total de 

88 fundos de pensão e colocando fim, de forma 

consensual, a 37 processos judiciais que já esta-

vam na fase de liquidação e execução – com a in-

cidência de correção mensal de R$ 95 milhões. 

A PREVHAB foi uma das beneficiadas, como  

explicado na página seguinte.

Consolidado Abrapp: déficit
é conjuntural e há indicadores
de recuperação

O déficit líquido das entidades fechadas de pre-

vidência complementar (EFPC) fechou o ano 

de 2021 com resultado negativo de R$ 36,4 

bilhões, segundo dados do Consolidado Esta-

tístico da Abrapp. O Diretor-Presidente da As-

sociação, Luís Ricardo Martins, reforçou que o 

resultado registrado ao final do ano passado é 

conjuntural. “O histórico de solidez e resiliên-

cia das carteiras e o profissionalismo dos ges-

tores certamente irão promover, mais cedo ou 

mais tarde, a recuperação dos resultados”, disse 

ele em matéria veiculada no AssPreviSite. No 

mês de janeiro de 2022, dados preliminares já 

apontavam para uma recuperação da ordem de  

R$ 4 bilhões. Luiz Ricardo lembrou que as po-

líticas de investimentos das EFPC adotam uma 

gestão de longo prazo, o que acaba sendo bené-

fico em momentos como o atual.

EFPC pagaram R$77,72 bilhões em 
benefícios em 2021

Em seu Relatório Bimestral, a Subsecretaria do 

Regime de Previdência Complementar (SURPC) 

avaliou que a Previdência Complementar pa-

gou, no ano de 2021, cerca de R$ 81,94 bilhões 

em benefícios para aproximadamente 945 mil 

aposentados e beneficiários. Desse total, 95% 

(equivalente a R$ 77,72 bilhões) correspondeu 

aos pagamentos realizados pelas Entidades Fe-

chadas Previdência Complementar.

Fique por dentro do que está acontecendo no 
segmento de previdência complementar

Fontes: Abrapp e AssPreviSite

Ao longo do primeiro trimestre do ano, notícias importantes sobre o sistema de fundos de pensão 

foram veiculadas pelos principais canais especializados da área. Confira algumas delas:
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Novo canal de atendimento
aos associados

Ainda devido aos efeitos da 
pandemia, o retorno do fun-
cionamento normal na sede da  
Anaphab foi adiado.

Para ampliar o atendimento aos 
associados nesse período, cria-
mos um novo canal: o telefone 
(21) 99678-0863 — disponível 

para ligações e também para 
mensagens via WhatsApp.

Lembramos que os telefones (21) 
2262-1354 e (21) 2526-1075 per-
manecem disponíveis para atendi-
mento no horário comercial, de 
segunda a sexta-feira, assim como 
o e-mail anaphab@hotmail.com.
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Associados que possuem o Saúde CAIXA agora têm descontos e vanta-

gens na compra de medicamentos e outros produtos nas Redes de Farmá-

cias Raia, Drogasil, Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo e Pague Menos. 

Os benefícios são oferecidos aos titulares e dependentes, proporcionan-

do mais economia e comodidade: além das lojas físicas, as vantagens va-

lem também para compras on-line, desde que o cadastro do beneficiário 

já esteja ativo em uma das parceiras das Redes de Farmácias anterior-

mente citadas. Para isso, basta ir até uma das lojas e apresentar o Cartão 

do Saúde CAIXA acompanhado de documento de identificação com foto, 

para que o atendente faça o seu cadastro.

Saúde CAIXA amplia
o Benefício Farmácia

Empréstimos emergenciais
A ANAPHAB reforça que o atendimento para a solicitação de Emprésti-

mo Emergencial está disponível apenas às segundas e terças-feiras, das 

13h30 às 17h, de modo a permitir que a liberação do crédito ocorra sem-

pre às quartas-feiras, ao final do expediente, por transferência bancária. 

Além disso, é necessário que os pedidos sejam realizados entre o primeiro 

dia útil e o dia 23 de cada mês. Cabe lembrar que o valor máximo ofereci-

do é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com prazo máximo para desconto em 

até 12 (doze) meses.


