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Decisão de um futuro inteligente

Relacionamento Institucional

Fundação se reúne com diretoria de patrocinadoras

A Diretoria da Fundação CEEE fez uma rodada 
de visitas a algumas das empresas 
patrocinadoras de planos previdenciários. O 
objetivo foi apresentar um breve perfil da 
entidade e mostrar os resultados dos planos em 
2014. No dia 13 de abril, esteve na Eletrobras 
CGTEE, reunindo-se com o presidente Sereno 
Chaise e sua diretoria. Anteriormente, no mês 
de fevereiro, a Fundação esteve no Grupo CEEE 
para conversar com o presidente Paulo de Tarso 
Gaspar Pinheiro Machado e, em março, visitou 
a Companhia Riograndense de Mineração – 
CRM, sendo recebida pelo presidente, Edivilson 
Meurer Brum. A Fundação vai agendar novos encontros com as demais patrocinadoras e instituidores. A 
ideia é estreitar o relacionamento com as empresas e debater questões pertinentes à administração dos 
planos. Além de apresentar o perfil da entidade, a presidente Janice Fortes fala sobre gestão de riscos, as 
características do sistema de previdência e o processo de reestruturação da entidade ocorrido no ano 
passado, tópicos que também são abordados nas palestras dirigidas aos participantes (veja matéria 
abaixo).

Fundação organiza rodada de palestras no interior
A primeira rodada de palestras da Fundação 
CEEE dirigidas aos participantes do interior do 
Estado foi um sucesso com oito encontros 
realizados nas cidades de Bagé, Candiota, Rio 
Grande, Pelotas, Camaquã e Osório. Nesses 
eventos, a presidente Janice Fortes faz uma 
exposição sobre o perfil da Fundação, apresenta 
os últimos resultados obtidos pela entidade, 
entre outros assuntos importantes de interesse 
dos participantes. O objetivo é mostrar um 
panorama atualizado da entidade com 
informações sobre o desempenho dos planos de 
benefícios previdenciários e dos investimentos, além de responder dúvidas dos presentes. Janice fala 

O diretor Jeferson Luis Patta de Moura apresenta a atual estrutura administrativa da Fundação e 
aborda questões específicas sobre os planos previdenciários. 

Os próximos encontros da Fundação CEEE com os participantes acontecerão em Santa Maria (05 de 
maio),  Salto do Jacuí (05 de maio), Cruz Alta (06 de maio), Passo Fundo (06 de maio) e Canela (27 de 
maio). Novas palestras serão agendadas em outras cidades. Acompanhe a programação no site da 
Fundação CEEE.

sobre alguns riscos que o sistema de previdência deve administrar como o aumento da longevidade, a 
redução da taxa de natalidade e o consequente envelhecimento da população brasileira. “Essas são 
mudanças que estão ocorrendo em toda a sociedade e que impactam na gestão de planos de 
previdência”, afirma. Além disso, a presidente salienta a responsabilidade dos dirigentes da entidade 
como gestores de um patrimônio de R$ 5 bilhões cujo único propósito é pagar benefícios aos mais de 15 
mil participantes. A presidente também destaca a importância da poupança de longo prazo dos fundos 
de pensão e a rentabilidade do plano que, nos últimos dez anos, está acima da meta atuarial, chegando a 
226%. 

Relacionamento com o participante

Fundação participará da Expocongregarh 2015

A Fundação CEEE vai participar da EXPOCONGREGARH 
2015, Congresso de Gestão de Pessoas organizado 
pela seccional gaúcha da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-RS). O evento será 
realizado entre os dias 13 e 15 de maio na PUCRS, em 
Porto Alegre. O objetivo é divulgar a marca da 
Fundação como uma entidade de previdência aberta 
para a adesão de novas patrocinadoras e 
instituidores. Os participantes deste encontro são 
executivos da área de recursos humanos, presidentes, 
diretores e gerentes de empresas de vários 
segmentos de mercado, potenciais clientes 
institucionais da Fundação. O estande da entidade 
terá algumas atrações para o público como um jogo 

interativo sobre previdência e demografia, além da realização de simulações de capitalização em planos 
de aposentadoria. Assim, os visitantes do estande passam a ter uma ideia da importância da previdência 
complementar como fonte de poupança de longo prazo.

Expansão

ABRAPP publica resultado consolidado dos fundos de pensão em 2014

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) divulgou o 
consolidado estatístico dos fundos de pensão, documento que traça um perfil do segmento com dados 
de dezembro de 2014. Segundo a ABRAPP, a carteira consolidada dos fundos de pensão obteve 
rentabilidade de 7,07% no fechamento de 2014, resultado inferior à taxa atuarial que foi de 12,07%. Este 
resultado, de acordo com a entidade que congrega os fundos de pensão do país, era esperado por conta 
das condições difíceis que o mercado vive nos últimos dois anos. A ABRAPP salientou que os retornos 
dos fundos de pensão não devem ser avaliados pela performance isolada de um ano ou outro, pois as 
entidades trabalham com retorno de investimentos e pagamento de benefícios no longo prazo.

Nos segmentos de investimentos, a Renda Fixa, que representa 64,2% dos ativos das entidades fechadas 
de previdência complementar, proporcionou retorno de 11,86% e a Renda Variável, com alocação de 
24,7% dos recursos, trouxe retorno negativo de 4,70% no mesmo período. Os 317 fundos de pensão 
brasileiros possuem investimentos na ordem de R$ 672 bilhões, o que representa cerca de 13,8% do PIB. 
O sistema paga mensalmente R$ 2,5 bilhões em benefícios para mais de 700 mil aposentados e 
pensionistas e ainda conta com aproximadamente 2,5 milhões de participantes ativos e mais 3,8 milhões 
de dependentes.

Previdência Complementar

Comitê de Ética tem novo coordenador
O colaborador Jean Carlos de Oliveira Seidler é o novo coordenador do Comitê de Ética da Fundação 
CEEE, cargo que ocupará por um período de seis meses. Bacharel e mestre em Ciências Contábeis, Jean 
Seidler trabalhou como auditor independente em empresas de grande porte e de diversos segmentos de 
negócio, como indústrias do setor de móveis, calçadistas, operadoras de planos de saúde, além de 
instituições financeiras e de ensino. Hoje, trabalha na Gerência de Controladoria da Fundação CEEE com 
foco em Gestão de Riscos e Controles Internos. O novo coordenador do Comitê de Ética espera que o 
colegiado possa, cada vez mais, zelar pelo respeito à ética em todos os procedimentos relacionados à 
gestão da Fundação CEEE. “Seguir um Código de Ética e atentar para o fiel cumprimento por parte de 
todos é uma providência obrigatória em qualquer administração responsável. Isso valoriza o papel de 
cada um de nós e gera mais segurança e satisfação ao nosso público”, afirma. O foco principal do 
trabalho do colegiado, nos próximos meses será a revisão do Regimento Interno e no Código de Ética da 
Fundação CEEE. O órgão é responsável por zelar pela boa conduta da Entidade e de seus empregados, 
dirigentes e conselheiros, fundamentando suas ações no Código de Ética da Fundação CEEE, instrumento 
que contém as regras e princípios gerais de conduta profissional. O documento está disponível no site da 
entidade onde também consta um formulário eletrônico para o 
participante estabelecer contato com o Comitê de Ética, enviando 
dúvidas e sugestões.

Acesse o Código de Ética e o formulário de contato

Você também pode enviar um e-mail para

www.fundacaoceee.com.br/comitedeetica

comitedeetica@eletroceee.com.br

Gestão

Planos previdenciários

Aprovadas alterações regulamentares no Plano Único da CEEE

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC aprovou,  no dia 
07 de abril, as alterações regulamentares do Plano Único da CEEE. O novo texto 
regulamentar está em vigor a partir desta data. Em síntese, as alterações têm como 
objetivos:

• Especificar melhor os critérios para concessão de Complementação de Aposentadoria por Tempo de 
Serviço ou Contribuição na forma proporcional. 

• Vincular os critérios de concessão de benefício decorrente de Benefício Proporcional Diferido aos 
mesmos critérios de concessão dos benefícios do plano. 

• Adequar o critério de reajuste do valor do piso mínimo ao mesmo critério de reajuste dos benefícios 
mensais. A alteração substitui o IGP-DI pela variação positiva do INPC.

• Regularizar a paridade contributiva no que se refere ao custeio do acréscimo de benefício decorrente 
de ação judicial, por determinação do Ofício 123/2011/ERRS/PREVIC de 17.11.2011.

• Atendimento à Nota nº 149/2014/CGAT/DITEC/PREVIC.
O texto do novo regulamento e o quadro comparativo estão disponíveis no site da Fundação CEEE.

SANTA MARIA 
Data: 05/05/2015, às 9h 
Local: AFCEEE
Rua Miguel Beltrame, 245

SALTO DO JACUÍ 
Data: 05/05/2015, às 15h
Local: Clube SER Nova Jacuí
Rua São Jerônimo, 26 – Bairro CEEE

CRUZ ALTA
Data: 06/05/2015, às 9h
Local: Salão da AFCEEE
Rua Presidente Vargas 120

AGENDE-SE

PASSO FUNDO
Data: 06/05/2015, às 15h
Local: Auditório da CEEE
Rua Antoninho de Lima, s/nº

Código de Ética

Fundação apresenta perfil da entidade e dos planos previdenciários.

Primeira rodada visitou cinco cidades na Região Sul do Estado.

Evento atrai executivos e dirigentes de empresas.

CANELA
Data: 27/05/2015, às 9h30min
Local: Sede da AFCEEE
Rua Borges de Medeiros, 956
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