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Saiba mais sobre 
seu benefício no 
site do Funbep
Você já viu como as informações sobre os benefícios pagos aos assistidos 
são apresentadas de forma simples e prática no site do Funbep? Confira, 
nas páginas centrais, quais são esses conteúdos e funcionalidades.

Funbep



Vale destacar que, mesmo não sendo classificado como entidade 
sistemicamente importante, o Funbep mantém um rígido 
acompanhamento de seus riscos. “Entre as ferramentas usadas, a 
mais relevante é o mapeamento de processos que busca analisar 
as atividades realizadas, os riscos envolvidos na sua execução 
e os controles existentes para sua mitigação. Se for apontada 
alguma insuficiência, a equipe de Controles Internos dá suporte 
aos gestores na definição e implantação de controles mais 
eficientes”, explica Jorge Cunha Castro Júnior, responsável pelos 
Controles Internos do Funbep e da Fundação Itaú Unibanco.

Previ (Banco do Brasil) | Petros (Petrobras) | Funcef (Caixa Econômica 

Federal) | Real Grandeza (Furnas) | Valia (Vale) | Fapes 

(BNDES) | Forluz (Cemig) | Fundação Copel (Copel) | Postalis 

(Correios) | Funcesp (empresas elétricas de São Paulo) | Sistel 

(empresas de telefonia) | Fundação Itaú Unibanco (Itaú 

Unibanco) | Fundação Atlântico (Oi) | Banesprev (fundo Banespa  

de seguridade social) | Funpresp-EXE (servidores públicos federais  

do Executivo) | Funpresp-JUD (servidores públicos federais do 

Judiciário) | SP-Prevcom (servidores públicos do estado de São Paulo)

As 17 entidades  
sistemicamente importantes*  
(e suas principais patrocinadoras)

* Essa lista tem efeito de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018. 
A partir de 2018, no mês de junho de cada ano, será divulgada uma 
nova lista, com efeito de janeiro a dezembro do ano seguinte.

2 Com você

P i n g u e P o n g u e

Previc cria conceito de 
entidade sistemicamente 
importante 
No dia 29 de maio, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
divulgou um conjunto de medidas para reforçar a supervisão das entidades consideradas 
sistemicamente importantes com base em seu porte e relevância. Foram selecionadas 17 
entidades (entre elas, a Fundação Itaú Unibanco - veja quadro) que receberão tratamento 
diferenciado no aspecto regulatório, submetendo-se ao acompanhamento permanente 
de um grupo dedicado de auditores. “Criamos requisitos e escopos mais rígidos para as 
entidades maiores, ao mesmo tempo em que preservamos os fundos pequenos e médios, 
evitando impor-lhes gastos e demandas muito complexas para o seu porte”, explica Fábio 
Henrique de Sousa Coelho, diretor superintendente substituto da Previc. Vale destacar que 
essas 17 entidades concentram cerca de 65% de todos os ativos do segmento de previdência 
complementar no país (saiba mais sobre o setor na página 3). Leia, a seguir, a entrevista 
exclusiva de Fábio Coelho ao Com você:

 O que são entidades 
sistemicamente importantes?

 São entidades que pelo seu porte, 
complexidade e relevância para o sistema 
merecem um tratamento diferenciado por parte 
da Previc, em termos de supervisão prudencial 
e proporcionalidade regulatória. A adoção 
desse modelo está perfeitamente alinhada 
ao conceito de Supervisão Baseada em Risco 
(SBR), fundamentado na melhora da gestão 
de riscos e no caráter preventivo das ações. 

 Quais os objetivos da 
criação dessa categoria?

 Buscamos instituir uma segmentação 
para o setor de modo a aumentar as 
exigências para as entidades de importância 
sistêmica, sem com isso onerar a extensa 
maioria dos supervisionados que possuem 
estrutura enxuta e de pequeno porte.

 O que muda para essas entidades? 

 Mudam as exigências, ou seja, elas estarão 
sob uma régua regulatória mais alta. Reforça-
se também a supervisão prudencial nessas 
entidades, promovendo o caráter preventivo 
e o aperfeiçoamento de sua gestão de riscos.
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As 17 entidades  
sistemicamente importantes*  
(e suas principais patrocinadoras)

3

F i q u e  p o r  d e n t r o

40 anos  
de previdência 
complementar  
no Brasil 
O dia 15 de julho de 1977 representa um marco 
fundamental na vida de milhões de brasileiros. Nessa data, 
foi promulgada a Lei 6.435 que instituiu oficialmente a 
previdência complementar no país, tornando-se a base 
para o fomento do sistema que, ao mesmo tempo em 
que garante um futuro melhor para seus participantes e 
assistidos, também impulsiona o crescimento do Brasil com 
a geração da poupança previdenciária. Essa poupança, por 
suas características, viabiliza os investimentos de longo 
prazo tão necessários para o desenvolvimento do país.

Nesses 40 anos, o setor de previdência complementar 
soube se ajustar aos diferentes (e desafiadores) cenários 
políticos e econômicos vividos no Brasil, mostrando 
sua solidez e capacidade de adaptação. Depois de um 
período de dificuldades na segunda metade da década 
de 1990, por exemplo, o sistema passou por um amplo 
processo de modernização - com as Leis 108 e 109, de 

2001, que regulamentaram, entre outros, os quatro 
institutos disponíveis no caso de fim do vínculo com as 
patrocinadoras (autopatrocínio, resgate, portabilidade e 
benefício proporcional diferido) e a representatividade dos 
participantes nos Conselhos das entidades. 

“É um sistema bem estruturado que, há 40 anos, cumpre 
sua finalidade e paga pontualmente os benefícios previstos 
às pessoas que ingressaram e acreditaram nele”, afirmou 
Luís Ricardo Martins, presidente da Abrapp, durante a 
comemoração desse marco. Assim como todo o país, o 
setor vive hoje um processo de adaptação à nova realidade 
do mercado de trabalho, sobretudo com a aprovação da 
reforma trabalhista e as perspectivas trazidas pela possível 
reforma na Previdência Social. Mais do que nunca, o valor 
da previdência complementar merece destaque para que 
se possa ter um futuro ainda mais seguro e tranquilo! 

Um modelo bem estruturado

  É o 10º maior sistema de previdência complementar do mundo;

  Beneficia mais de 7 milhões de pessoas; 

  Conta com 307 entidades fechadas; 

  Oferece 1.104 planos de benefício;

  Tem mais de 3.195 patrocinadoras (69% das quais são empresas privadas);

  Paga a mais de 750 mil aposentados ou assistidos benefícios da ordem de R$ 5 mil por mês;

   Possui reservas de mais de R$ 810 bilhões, equivalentes a 12,9% do PIB, e mais de R$ 133 bilhões 
investidos em Bolsa de Valores.

Fonte: Abrapp



4 Com você

Na internet

Entre os painéis apresentados, escolha 
“Meu Benefício”. Nele, já aparecem o 
valor de sua renda no mês (proventos), 
os descontos e o valor líquido seu 
benefício. Clicando no botão “Ver 
Extrato”, você entra na próxima tela.

Aqui, é possível ver a composição 
de seus proventos e quais são os 
descontos realizados. No gráfico, 
é apresentada a composição de 
seu benefício, em percentuais 
(descontos e líquido). Ao clicar 
em “Imprimir Demonstrativo”, 
é exibido seu documento para 
impressão de segunda via. Se 
clicar no botão “Ver Histórico”, 
você passa para a tela a seguir.

Nela, você tem acesso aos seus 
últimos recebimentos, podendo 
inclusive ver os respectivos 
demonstrativos. Ao lado, você 
visualiza a representação 
gráfica do total líquido de seus 
benefícios no período.

Como consultar as informações sobre o seu benefício
No site do Funbep, os assistidos encontram uma série de informações muito úteis sobre seu benefício no plano, 
além de funcionalidades que possibilitam, por exemplo, a impressão dos demonstrativos (contracheques). 
Basta entrar na Área do Participante (com seu CPF e senha) para acessar tudo o que você precisa. Veja:

1

2

3

As telas apresentadas são apenas ilustrativas.
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A Área do Participante ganhou novos 
componentes gráficos para que sua experiência 
de uso seja ainda melhor. Agora, você pode 
interagir com os gráficos: é só passar o mouse 
sobre a imagem para ver, em detalhe, cada 
informação. Com o mouse posicionado 
sobre os gráficos, é exibido o valor. Vale a 
pena conferir de perto essas novidades!

Atenção:
Para melhor visualização das funcionalidades da Área 
do Participante, é recomendável o uso dos navegadores 
Internet Explorer (versão 9 ou superior) ou Chrome.

Novidades 
na Área do 
Participante

Novos 
gráficos de 
Empréstimo*

Novos 
gráficos de 
benefícios

* somente para o plano Funbep I



Pessoalmente
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h
R. Marechal Deodoro, 869 – 17º andar 
Centro | CEP 80060-010 | Curitiba – PR

Por telefone ou fax
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h
Fone 41 3544 8000 
Demais localidades 0800 722 8040 
Fax 41 3544 8038

Pela Internet
www.funbep.com.br
Canal “Fale Conosco”

Envie sua sugestão de matéria 
para o Canal Fale Conosco. 
Participe!

6 Com você

Acontece

Os percentuais dos reajustes estarão disponíveis no site 
do Funbep, assim que forem divulgados os índices.

As suplementações e rendas mensais pagas pelos 
planos serão reajustadas de acordo com as regras 
estabelecidas em seus Regulamentos. Acompanhe:

Funbep I
1.  Para os assistidos constituintes e não 

constituintes, conforme Regulamento do plano, 
o reajuste será no mês de setembro, segundo a 
variação do IGP-M/FGV acumulada entre 1º de 
setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017.

Atenção: O valor do “W” (usado no cálculo dos 
participantes constituintes que se aposentaram a 
partir de 4 de novembro de 2005) será atualizado 
em setembro pela variação do INPC/IBGE acumulada 
entre 1° de setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017.

2.  Para os assistidos que já recebiam o benefício antes 
de 4 de novembro de 2005 e não optaram pelo 
IGP-M/FGV, o reajuste será na mesma época e com 
o mesmo percentual da categoria bancária, ou 

seja, CCT (base: setembro de 2017), que para 2017, já 
foi fechado com os sindicatos da categoria conforme 
a variação do INPC/IBGE acumulada entre 1° de 
setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017 + 1%.

     Para as concessões de renda do BPD no 
período de outubro de 2016 a agosto de 
2017, o reajuste será proporcional.

Funbep II
Para os assistidos, conforme Regulamento do plano, 
o reajuste será no mês de setembro, de acordo 
com a variação do INPC/IBGE acumulada entre 1° 
de setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017.

O primeiro reajuste é proporcional ao total de 
meses decorridos entre o início do benefício 
e 31 de agosto do ano do reajuste.

Benefícios têm reajuste anual

No dia 23 de agosto, foi realizada, em São Paulo, a primeira reunião 
do Conselho Fiscal com os membros escolhidos pelos assistidos, 
participantes ativos, autopatrocinados, optantes pelo BPD e desligados 
em fase de opção, nas eleições realizadas em março deste ano. Os 
conselheiros efetivos para o mandato 2017-2021 acompanharam 
as análises relativas aos aspectos econômico-financeiros da gestão 
do Funbep. Na foto, da esquerda para a direita: representantes 
da patrocinadora - Marcelo Teixeira Leão, conselheiro suplente, 
Rodrigo Andrade de Morais, conselheiro efetivo, e Álvaro 
Felipe Rizzi Rodrigues, presidente efetivo; representantes dos 
participantes e assistidos - Marçal Ussui Sobrinho, conselheiro 
efetivo, e Darci Borges Saldanha, conselheiro efetivo.

1ª reunião do Conselho Fiscal com novos membros eleitos 
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O Funbep está pronto para ouvir os participantes e assistidos, 
atender suas necessidades e aperfeiçoar seu atendimento.

Para contatar a entidade, você pode utilizar 
o canal de atendimento de sua preferência:

Ouvindo

você



H i s t ó r i a  d e  v i d a

AVC (acidente vascular cerebral) que 
obrigou meu afastamento definitivo 
do trabalho. Estava na Associação 
Banestado quando aconteceu e pude 
contar com a ajuda dos amigos e dos 
meus filhos. Felizmente, fui socorrido 
com rapidez.

São esses amigos que fazem parte de 
um grupo que se reúne - de modo 
sagrado! - todas as segundas-feiras, na 
Associação. Fazemos esse encontro, 
há mais de 30 anos, desde quando a 
maioria de nós ainda estava na ativa. 
Hoje, quase todos estão aposentados, 
somos mais de 40 pessoas, mas há 
gente jovem também, pois os filhos 
foram entrando na turma. É sempre 
animado, batemos papo (assunto 
nunca falta!), jogamos um baralhinho, 
fazemos churrasco... 

Já as quartas e sábados estão 
reservadas para outro encontro de 
amigos que há 20 anos frequentam 
a Sociedade Thalia. Alguns jogam 
futebol, outros preparam o jantar, 
também tem sempre muita 
conversa. São momentos deliciosos. 
Nossas esposas participam das 
confraternizações de final de ano e 
das comemorações do Dia dos Pais e 
do Dia das Mães, pois os dois grupos 
são, normalmente, como o Clube  
do Bolinha...

Em fevereiro de 1970, depois de 
três anos trabalhando como 
auxiliar de escritório de uma 

grande fábrica de papel de Curitiba, 
entrei no Banestado como contínuo. 
Tinha acabado de completar 18 anos 
e fazia de tudo um pouco. Foi também 
naquele ano que perdi meu pai em 
um acidente de moto. De família 
simples, com três irmãos mais velhos 
casados e dois mais novos, na época, 
precisei colaborar no orçamento da 
casa, pois minha mãe era funcionária 
pública em uma escola estadual.

Sempre me esforcei muito e, em 
pouco mais de dois anos, me tornei 
escriturário. Minha ascensão no 
banco foi muito rápida e, em oito 
anos, assumi o cargo de auditor 
interno. Paralelamente, cursei 
Economia na Universidade Federal 
do Paraná. A dedicação ao trabalho 
foi compensada, pois ao longo 
dos anos, fui sendo promovido, de 
gerente de Departamento a gerente 
de Divisão, depois diretor  
de Produtos e Serviços e também  
da Banestado Leasing, onde exerci 
meu último cargo como seu  
diretor presidente. 

Foram 27 anos de banco, me 
aposentei em 1997, mas continuei no 
mercado até 2001, quando tive um 

Minha esposa, Maria Terezinha, é uma 
grande companheira e trabalha como 
voluntária. Dividimos nosso tempo 
entre sair com amigos, ir ao cinema, 
ao futebol e viajar de vez em quando. 
Os domingos são reservados à família, 
almoçamos todos juntos, temos dois 
filhos: Flavio, dentista, pai da minha 
netinha Giulia, hoje com sete anos, e 
Fausto, fisioterapeuta.

Tenho a boa sorte de contar 
com os recursos do Funbep. Não 
imagino como seria nossa vida 
se dependesse só do INSS! Tenho 
tranquilidade financeira e qualidade 
de vida. Apesar do meu problema de 
saúde, pois ainda ficaram algumas 
sequelas, aproveito muito a vida, 
principalmente a boa companhia dos 
amigos e da família!”

Aposentado há mais de 20 anos, Arlei Mario Pinto Lara não 
para em casa. Faça sol ou chuva, ele sempre encontra os 

amigos. São dois grupos e três reuniões por semana!

ao lado dos 
amigos
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Esta seção foi criada para que 
os participantes e assistidos 
compartilhem suas histórias de 
vida. Se você quer ser entrevistado 
ou indicar um amigo, é só ligar 
para o Funbep, enviar um e-mail 
ou registrar sua sugestão no 
Canal “Fale Conosco” no site 
da entidade. Participe!



O  F u n b e p  e m  N ú m e r o s

V o c ê  e  a  F u n d a ç ã o

Já está fechada a agenda da 14ª edição do “Viver a vida”, evento anual 
promovido pelo Funbep, em parceria com a Fundação Itaú Unibanco, 
para seus assistidos, com direito a um acompanhante. Para dar 
continuidade a esse tradicional encontro - com coquetel, jantar e baile, 
foram necessários alguns ajustes a fim de manter os custos sob controle. 
Confira os detalhes de cada localidade no site da entidade. Os bons 
momentos de diversão e confraternização estão garantidos. Aproveite!

A partir desta edição, em linha com a sustentabilidade ambiental 
e a redução de custos, o informativo Com você, assim como já 
acontece para os participantes ativos, não terá mais versão impressa 
para os participantes autopatrocinados, desligados em fase de 
opção e optantes pelo BPD. A versão online de todas as edições está 
disponível no site do Funbep.

Cidade Data
Confirmação 
de presença* 
a partir de

Goiânia 05 de setembro 21 de agosto

Recife 13 de setembro 23 de agosto

Belo Horizonte 20 de setembro 30 de agosto

Curitiba 27 de setembro 04 de setembro

São Paulo 03 de outubro 18 de setembro

* Até atingir o limite de capacidade de cada local.

Pode ir se preparando: 
o tempo vale o que a gente faz com ele!

Posição Patrimonial

 Ativo Funbep I Funbep II Total

Realizáveis 17,5 - 17,5

Investimentos 4.212,4 5,7 4.218,1

Outros 59,4 - 59,4

Total 4.289,3 5,7 4.295,0

 Passivo Funbep I Funbep II Total

Exigíveis 248,3 - 248,3

Operacional 19,4 - 19,4

Contingencial 228,9 - 228,9

Passivo Atuarial 4.413,2 2,5 4.415,7

Deficit Acumulado (372,3) - (372,3)

Fundos 0,1 3,2 3,3

Total 4.289,3 5,7 4.295,0

*Inclui pensionistas

Participantes Funbep I Funbep II Total

Ativos 834 15 849

Assistidos* 5.573 2 5.575

Autopatrocinados 43 1 44

BPD 168 3 171

Em fase de opção 23 - 23

Total 6.641 21 6.662

( junho/2017)

Resultado acumulado  
no período

Funbep I Funbep II Total

Contribuições Recebidas 29,2 0,1 29,3

Benefícios Pagos (179,8) - (179,8)

Resultado dos Investimentos 114,1 0,3 114,4

Despesas Administrativas (5,5) - (5,5)

Provisões Matemáticas 27,6 (0,2) 27,4

Provisões para Contingências (30,7) - (30,7)

Constituição de Fundos - (0,2) (0,2)

Resultado do Período (45,1) - (45,1)

( junho/2017) / (em milhões de reais) ( junho/2017) / (em milhões de reais)
Composição dos Investimentos

Renda Variável

I móveis

Mult imercado

I nf lação Pr ivada

Pref ixado

I nf lação Públ ica

CDI  Públ ico

Emprést imos

CDI  Pr ivado

Funbep I Funbep II

74%

20%

4%
1% 1%

99%
1%

( junho/2017) / (em milhões de reais)
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