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  MENSAGEM AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 

Certamente 2018 foi um ano de grandes acontecimentos e evolução, que se estabeleceu por meio 

de decisões e ações integradas, que nos permitiram desenvolver novas soluções para atender 

às demandas de nossos Participantes e Assistidos, às mais diferentes condições do cenário 

econômico-financeiro, às exigências por inovações tecnológicas, à observância do ambiente 

normativo de governança, compliance, transparência e cumprimento do dever fiduciário. 

O patrimônio administrado pela CASFAM cresceu 3,84% e aproximou-se de R$ 425 milhões, 

adotando uma estratégia de investimentos que determina uma gestão proativa e adequada à 

dinâmica dos mercados.

O reconhecimento de nossos Participantes e Assistidos é um indicador importante para nossa 

evolução e, para isso, medimos periodicamente a qualidade de nosso trabalho. Em pesquisa 

realizada recentemente, 93,27% dos entrevistados estão satisfeitos com a qualidade da gestão 

e eficiência dos canais de atendimento. Sem dúvida, esse resultado é muito significativo para 

nós, que administramos recursos de mais de 6 mil pessoas. 

Começamos 2019 animados e orgulhosos com o trabalho que estamos desenvolvendo. Esperamos 

evoluir cada vez mais e seguir com o propósito de ser referência em plano de previdência 

complementar para os empregados do Sistema FIEMG, Sindicatos, industriais e funcionários da 

indústria mineira e seus familiares.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
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  MISSÃO, VISÃO E VALORES DA CASFAM

MISSÃO

Garantir o pagamento de renda complementar na inatividade, mediante a gestão eficaz dos recursos dos 

planos de benefícios, garantindo a transparência nas operações e relações com os participantes.

VISÃO

Ser referência em plano de previdência complementar para os empregados do Sistema FIEMG, Sindicatos, 

industriais e funcionários da indústria mineira e seus familiares.

VALORES

 » Respeito; 

 » Confiabilidade; 

 » Transparência; 

 » Sustentabilidade; 

 » Qualidade.
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  ORGANOGRAMA
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DESTAQUES DA GESTÃO



  DESTAQUES DA GESTÃO EM 2018

PATRIMÔNIO

Em 2018, o patrimônio administrado pela Entidade apresentou crescimento nominal de 7,40% e um crescimento real de 3,84%.

Segue abaixo a evolução do Patrimônio administrado pela CASFAM.

(Valores expresso em R$ MIL)

     

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO CASFAM

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em junho/2018, foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto da Entidade. As 
mudanças propostas tiveram como finalidade principal melhorar os procedimentos de governança da Entidade. 

Outros itens destacados referem-se à adaptação do texto do Estatuto, a fim de possibilitar a modelagem e comercialização de Plano Setorial 
aos funcionários da Indústria e seus respectivos dependentes.

O processo foi iniciado junto à PREVIC em agosto/2018. E, em novembro/2018, foi publicada a Portaria nº 1.065 no Diário Oficial da União, 
para aprovação das alterações propostas, estando o novo Estatuto vigente a partir da data de publicação do referido documento. 

CONFIANÇA NA GESTÃO 

A consulta aos participantes completou sua 4ª edição e alcançou um índice geral de satisfação de 93,27%. 

A Pesquisa de Satisfação continua sendo uma importante fonte de informação estratégica para a CASFAM. Os assuntos tratados na enquete 
abrangem a administração do Plano de Previdência, a comunicação institucional e o atendimento.

Além de avaliar a percepção do nível de segurança de quem investe na CASFAM, foi possível saber também que 92% dos participantes 
indicariam membros de suas famílias para um novo Plano de Previdência que a CASFAM viesse a oferecer. 
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4ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DE APOSENTADOS

Em 22 de agosto de 2018, foi realizado o 4º Encontro de Aposentados CASFAM. O evento contou com a participação de aproximadamente 
100 colegas que já trabalharam no Sistema FIEMG.

O encontro é muito esperado pelos associados aposentados e visa promover interação, diversão e reflexão sobre a importância de se adotar 
hábitos saudáveis. O evento é promovido em reconhecimento ao trabalho que realizaram pelo Sistema FIEMG ao longo de vários anos – 
alguns chegaram a 40 anos de dedicação. É também uma oportunidade de confraternizarem.  

CONSELHEIROS NO TRIÊNIO DE 2018 A 2021 

O presidente do Conselho Deliberativo da CASFAM, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 109/2001, no Estatuto da CASFAM 
e no Regimento Eleitoral, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua reunião de 21/06/2018, convocou, a partir dos meios usuais de comuni-
cação utilizados pela Entidade, em 25/6/2018, os participantes e assistidos da CASFAM, para participarem da eleição de seus representantes 
no Conselho Fiscal e Deliberativo.

A Eleição e o Processo de Escolha foram coordenados por uma Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo e realizados conforme 
o disposto nos já mencionados dispositivos legais e regulamentares. Todas as etapas e informações referentes à Eleição e ao processo de 
escolha foram divulgadas na intranet das Patrocinadoras e no site institucional da CASFAM.

Em 23/7/2018, divulgou-se a composição final dos órgãos estatutários da CASFAM para o triênio 2018-2021. O novo Conselho tomou posse 
em 16/8/2018, conforme Termo de Posse 01/2018.

COMPOSIÇÃO ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS - 2018 A 2021

Conselho Deliberativo 

Condição Efetivo Formação  1º Suplente Formação

Indicado Patrocinadora
Diogo Dias Gonçalves 

Presidente
Comunicação 

Alfredo Manoel dos 
Santos Santana

Administrador

Indicado Patrocinadora
Paulo Soares Ribeiro 

Oliveira
Advogado

José Antônio Gontijo do 
Couto

Administrador

Eleito Participantes Ativos Marcelo Batista Leal Administrador Verônica Maria Flecha Advogada

Eleito Participantes 
Assistidos

José Solmiro Administrador
Miriam Massoti Aguair 

Takahashi
Contadora
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Conselho Fiscal

Condição Efetivo Formação 1º Suplente Formação

Indicado Patrocinadora
João Fábio Britto 

Presidente
Administrador Bruno de Oliveira Lacerda Contador

Indicado Patrocinadora Jonathas Lourenço de 
Mattos

Processos Wagner Pinheiro Ramos Contador

Eleito Participantes Ativos Carlo Tenaglia Contador Welliton José Davi Administrador

Eleito Participantes 
Assistidos Silvana Dias Leite Administrador

Antônio Januário de 
Freitas

Administrador

Diretoria-Executiva

Cargo Membro Formação Mandato até

Diretor-Presidente Guilherme Velloso Leão Economista 15/08/2019

Diretor de Investimentos e de 
Controles Atuariais

Letícia Carla Ataíde Economista 15/08/2021

Diretor de Administração e de 
Benefícios Previdenciários

Kelly Regina da Silva Carvalho Economista 15/08/2020
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  PLANO DE BENEFÍCIOS SISTEMA FIEMG

Os itens a seguir abrangem a gestão do Plano de Benefícios Sistema FIEMG, inscrito no Cadastro Nacional de Plano de Benefícios (CNPB) sob 
o nº 19.980.030-19, administrado pela CASFAM – Caixa de Assistência e Previdência Fábio de Araújo Motta.

GESTÃO PREVIDENCIAL

O Plano de Benefícios Sistema FIEMG fechou o ano de 2018 com 6.146 participantes e assistidos, distribuídos conforme gráfico abaixo.

O número de assistidos, segregados por tipo de benefício e posicionados em dez/2018, está destacado a seguir. 

        

Em 2018, foram realizadas 909 novas adesões ao Plano de Benefícios Sistema FIEMG, representando um crescimento da participação dos em-
pregados no Plano, conforme demonstrado pelo indicador de percentual de cobertura ao Plano. Outro ponto a se destacar, diante do grande 
número de demissões observadas no Sistema FIEMG, refere-se ao aumento do número de participantes mantidos (Autopatrocinados e BPDs), 
o que reflete o trabalho de retenção realizado no momento do desligamento dos nossos participantes.
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Na tabela abaixo é possível conferir a evolução no número de participantes e assistidos do Plano.

Participantes 2014 2015 2016 2017 2018
ATIVOS 3242 4822 4583 4859 4748

AUTOPATROCINADOS 36 88 179 225 264
BPD* 4 6 18 33 54

BPD PRESUMIDO 1021 120 228 195 179
Total 4303 5036 5008 5312 5245

ASSISTIDOS 2014 2015 2016 2017 2018
APOSENTADOS NORMAIS 697 681 680 672 665
APOSENTADOS INVÁLIDOS 88 87 84 88 86

PENSIONISTAS 128 134 137 145 150
Total 913 902 901 905 901

TOTAL GERAL 5216 5938 5909 6217 6146

* Participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido

Os benefícios de aposentadoria normal (programada), aposentadoria por invalidez, transformação do benefício em pagamento único e a 
pensão, assim como os Institutos de Resgate e Portabilidade pagos em 2018, totalizaram o valor de R$ 35,6 milhões. 

O crescimento de 56% nos benefícios pagos ocorreu em virtude do volume expressivo de recursos pagos com os Institutos de Resgates e 
Portabilidades. Conforme mencionado anteriormente o ano de 2018 apresentou maior volume de desligamentos nas Patrocinadoras e de 
alguns participantes com muito tempo de Plano e consequentemente saldos de reserva altos. 

Tipo de Benefício Benefícios Pagos (em Milhares)
2017 2018 ∆ Anual %

Aposentadoria Programada  11.996  12.533 4%
Aposentadoria por Invalidez  801  802 0%

Pensão por Morte  2.011  2.149 7%
Pagamento Único  515  649 26%

Resgate  7.355  18.827 156%
Portabilidade  88  640 627%

Total  22.766  35.600 56%

As contribuições realizadas para formação de reservas dos participantes ativos, recebidas em 2017, foram de aproximadamente R$ 41,3 
milhões. Em 2018 esse valor correspondeu a R$ 31,6 milhões aproximadamente. A variação em relação ao ano anterior foi de -24%, distribuída 
conforme demonstrado a seguir:

Tipo de Contribuição Contribuições Recebidas (em Milhares)
2017 2018 ∆ Anual %

Contribuições de Participantes  16.161  16.393 1%
Contribuições de Patrocinadoras*  24.575  14.499 -41%

Contribuições de Autopatrocinados  570  674 18%
Contribuições de BPDs  3,5  6,4 83%

Total  41.310  31.572 -24%

*As contribuições das Patrocinadoras já consideram aquelas relativas às Contribuições do Serviço Passado.
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A variação observada de -41% nas contribuições arrecadadas das Patrocinadoras reflete principalmente o impacto da alteração do limite do 
percentual de contribuição da Patrocinadora realizado em de junho de 2018. Até maio de 2018 a Patrocinadora contribuía com até 8% sobre 
o salário de participação. A partir de junho a Patrocinadora passou a contribuir em até 4% sobre o salário de participação.

No próximo gráfico podemos observar o percentual de contribuição por tipo de contribuição do ano de 2018.
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GESTÃO ATUARIAL
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A gestão atuarial da CASFAM está focada em desenvolver ações estratégicas para mitigação dos riscos objetivando sempre 

manter o equilíbrio entre o ativo e o passivo, de forma a garantir a solvência do Plano de Benefícios Sistema FIEMG. 

AVALIAÇÃO ATUARIAL

Para medir a situação financeira do Plano o atuário executa o processo de Avaliação Atuarial, estimando o valor acumulado 

dos compromissos e a necessidade do fluxo financeiro no futuro, de forma a manter o equilíbrio atuarial. Para tanto, são 

considerados o desenho do plano, população abrangida, experiência, premissas atuariais e econômicas, atendimento à 

legislação, etc. 

Os principais objetivos da avaliação atuarial são:

 »  Avaliar a “saúde” financeira do plano em uma determinada data;

 »  Avaliar a experiência passada;

 »  Determinar os níveis de contribuições para o próximo ano e avaliar os impactos financeiros de longo prazo;

 »  Identificar e propor a necessidade de estudos adicionais e/ou ajustes;

 »  Atender às exigências legais.

As principais variáveis utilizadas na Avaliação Atuarial, que impactam o resultado final do Plano são: a Taxa Real de Juros 

Atuarial e as Hipóteses Biométricas. 

TAXA REAL DE JUROS ATUARIAL

A taxa de juros atuarial representa o percentual aplicado no desconto a valor presente das obrigações atuariais. Essa variável 

é de suma importância para o cálculo das Provisões Matemáticas do Plano, que são as obrigações com os participantes ativos 

e assistidos.

 A Resolução CGPC nº 18/2006 estabeleceu os parâmetros técnico-atuariais para estruturação dos planos de benefícios 
de entidades fechadas de previdência complementar. Em 2014, essa Resolução foi alterada pela Resolução CNPC nº 15, 
trazendo novos limites para determinação da taxa de juros utilizada na Avaliação Atuarial dos planos de benefícios. De 
acordo com CNPC nº 15/2014, a entidade deve adotar taxa de juros real limitada ao intervalo compreendido entre 70% da 
taxa de juros parâmetro e 0,4% p.p. acima da taxa de juros parâmetro. Para fins de definição dessa taxa, a PREVIC divulga 
anualmente a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média e, para o exercício de 2018, foi publicada a Portaria n° 363 de 26 
de abril de 2018. 

Em conformidade com a duração do passivo do Plano (9,63 anos), a taxa de juros parâmetro para o exercício de 2018 é de 
5,99%, sendo o limite superior de 6,39% e o inferior de 4,19%. 

Para a avaliação atuarial do ano de 2018 a taxa real de juros foi mantida em 5,00% a.a., acompanhando a recomendação 
do estudo técnico de adequação e aderência da hipótese de taxa de juros atuarial. A referida taxa encontra-se dentro do 
intervalo da taxa parâmetro estabelecido pela Portaria nº 363/2018 para a duração do passivo do plano (9,63 anos).
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SUPERÁVIT

Em 25/11/2015 foi publicada a Resolução CNPC nº 22 que alterou o método de cálculo da alocação do resultado superavitário do 
Plano. O resultado superavitário do plano de benefícios passou a ser destinado à constituição de reserva de contingência para garantia 
dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das provisões 
matemáticas (Parcela BD) ou até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor:

Após a constituição da reserva de contingência, no montante estabelecido conforme descrito acima, os recursos excedentes serão 
alocados na constituição da reserva especial para a revisão do plano de benefícios. 

O superávit apurado em 31/12/2018, no valor de R$ 38.338.618,66, representou 19,82% do valor das Provisões Matemáticas (Parcela 
BD). Aplicando a fórmula definida acima e considerando a duration de 9,69 anos (apurada em 31/12/2018), o limite da Reserva de 
Contingência calculado foi de R$ 38.091.197,00. Sendo assim, como o valor de superávit apurado em 31/12/2018 encontra-se acima do 
limite de Reserva de Contingência, o recurso superior foi alocado na rubrica de Reserva Especial para a Revisão do Plano neste exercício.

ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ATUARIAIS

A Instrução normativa 23/2015, da mesma forma que a IN 7/2013, estabelece orientações e procedimentos a serem adotados 
pelas entidades fechadas de previdência complementar na realização dos estudos técnicos que visem a atestar a adequação das 
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras às características da massa de participantes e assistidos e do plano 
de benefícios de caráter previdenciário. O Estudo de Adequação possui validade máxima de 3 (três) anos, independente da situação 
econômico-financeira do Plano, à exceção do estudo técnico da hipótese de taxa de juros real que possui validade de 1 (um) ano. 

No segundo semestre de 2018 a entidade realizou, de acordo com as determinações da legislação, os estudos de adequação das 
hipóteses de rotatividade, composição familiar, crescimento salarial e inflação além do estudo da hipótese de taxa de juros real 
utilizadas na avaliação atuarial do Plano de Benefícios Sistema FIEMG.

A tabela abaixo demonstra às hipóteses propostas pelo estudo e aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade, utilizadas na 
Avaliação Atuarial de 2018.

Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática.

CASFAM   –   Relatório Anual 2018 19



Hipótese AA 2017 AA 2018

Taxa de Juros 5,00% a.a 5,00% a.a

Tábua de Mortalidade Geral
AT 2000 - (AT 2000 Basic suavizada em 10%) 
Segregada por sexo e desagravada em 20%)

AT 2000 - (AT 2000 Basic suavizada em 10%) 
Segregada por sexo e desagravada em 20%)

Mortalidade de Inválidos Winklevoss desagravada em 60% Winklevoss desagravada em 60%

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas desagravada em 60% Álvaro Vindas desagravada em 60%

Hipótese sobre Composição Familiar
Ativo: Família Padrão  

Assistido: considera-se a composição familiar real
Ativo: Família Padrão  

Assistido: considera-se a composição familiar real

Rotatividade 7,03% 6,59%

Inflação Anual Projetada 4,21% a.a 4,01% a.a

Fator de Determinação dos  
Benefícios da Entidade

98,00% 98,00%

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (SERVIÇO PASSADO)

 
O Serviço Passado ou Provisões Matemáticas a Constituir corresponde ao valor atual de contribuições a serem efetuadas por um 
período certo de tempo, referentes ao serviço passado ou a déficit equacionado, ou seja, aos valores que as patrocinadoras dos 
fundos de pensão se obrigam a repassar de modo a garantir, de forma permanente, o cumprimento de todos os compromissos do 
fundo com seus participantes e assistidos, vinculados à parcela BD (benefício definido) do plano. 

Em 31/12/2018, o montante das Provisões Matemáticas a Constituir referente à quitação da dívida do serviço passado, pago 
proporcionalmente pelas patrocinadoras do Plano, era de 3.516.795,24.

A referida dívida de serviço passado contratada pelos Patrocinadores junto à CASFAM possui parcela mensal de amortização, 
reajustada no mês de janeiro pela variação mensal acumulada do INPC do ano anterior. O custeio administrativo permanece em 
15% da prestação mensal, percentual esse acordado na contratação da dívida entre as partes. 

Até o mês de fevereiro de 2018 o valor da prestação mensal correspondia a R$ 510.334,65 sendo, do montante total, R$ 433.784,46 
referente à amortização e R$ 76.550,20 ao custeio administrativo desse débito. Ressalta-se que o valor mensal foi renegociado a 
pedido das Patrocinadoras devido a uma reestruturação financeira. O valor da prestação mensal passou a ser de R$ 167.000,00 
sendo 141.950,00 referentes à contribuição amortizante e R$ 25.050,00 a taxa de administração, valendo-se tais condições a partir 
da competência de março de 2018 com pagamento no quinto dia útil do mês subsequente. A referida deliberação teve como suporte 
documento da antiga SPC – SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, Ofício PREVIC n. 777, que permite o pagamento da 
dívida no prazo de 30 anos.
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FUNDOS

O Plano de Benefícios Sistema FIEMG possui dois fundos previdenciais constituídos, sendo o Fundo Coletivo de Risco destinado 
à cobertura do Pecúlio por Morte Antes da Aposentadoria e das parcelas adicionais previstas para os Benefícios de Invalidez e 
Pensão por Morte Antes da Aposentadoria, e o Fundo Coletivo de Recursos Remanescentes, destinado a registrar o montante 
correspondente aos recursos não utilizados para pagamento dos Benefícios e Institutos em decorrência de prescrição, ou excluídos 
da Portabilidade ou do Resgate, pelas multas e juros por atraso no pagamento das contribuições devidas ao Plano. 
Conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade foi autorizada à destinação dos recursos do Fundo Coletivo de Recursos 
Remanescentes (parcela não resgatada / portada) para abatimento de contribuições (normais) futuras das Patrocinadoras sendo, 
a periodicidade de utilização do Fundo definida pela Diretoria Executiva da Entidade. Foram realizados abatimentos nos meses de 
fevereiro, março, maio e novembro/2018.

Fundo Coletivo de Recursos Remanescentes
Valores (em Milhares)

2017 2018 ∆ Anual %

Parcela não Resgatada/Portada 2.105 962 -54%

Benefícios e Institutos Prescritos 998 1.075 8%

Multas e Juros por Atraso 8 13 63%

Total 3.111 2.050 -34%
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GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

Os recursos garantidores do Plano de Benefícios Sistema FIEMG estiveram investidos ao longo de 2018 nos seguintes segmentos: Renda Fixa, 
Renda Variável, Investimentos Estruturados, Investimentos Imobiliários e Operações com Participantes (Empréstimos). 

A gestão da CASFAM segue fielmente as diretrizes presentes na Política de Investimentos e as legislações que regulam as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar, incluindo a Lei Complementar nº 109/01 e a Resolução CMN nº 4.661/18.

O acompanhamento dos investimentos é feito sistematicamente, e o desempenho global da carteira em 2018 foi de 9,63%, enquanto a meta 
atuarial ficou em 8,62%, o que representou uma rentabilidade de 111,6% em relação à meta.

A Política de Investimentos estabelece os princípios, metodologias e parâmetros de gestão dos ativos da CASFAM, segundo seus objetivos e 
características. A gestão da CASFAM é permanentemente motivada por princípios e valores baseados em responsabilidade, solidez financeira, 
transparência, honestidade, coerência, excelência e profissionalismo.

Nesse sentido e com base nas particularidades do Plano de Benefícios do Sistema FIEMG, a Política de Investimentos foi elaborada de maneira 
a possibilitar uma gestão ativa dos recursos. Assim, serão apresentados a seguir os principais itens determinados no documento. 

BENCHMARK - ÍNDICE DE REFERÊNCIA

O índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de aplicação é o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para 
o curto prazo, isto é, para horizontes mensais ou anuais, conforme as características do investimento.

Segmento Benchmark

Global INPC + 5,00%

Renda Fixa IPCA + 5,00%

Renda Variável Ibovespa

Investimentos Estruturados FIPs INPC + 7,00%

Multimercados Estruturados IFMM

Investimentos no Exterior MSCI

Imóveis INPC + 5,00%

Empréstimos INPC + 5,00%

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ)

A Diretora de Investimentos e Controles Atuariais, Letícia Carla Ataíde, é a Administradora Estatutária Tecnicamente Qualificada (AETQ) que 
responde pela estrita obediência às normas legais, sob pena de responsabilidade civil e criminal, independente da responsabilidade solidária 
dos demais administradores. 

Esta indicação perdura durante o mandato da Diretora, podendo ser alterado a qualquer momento pelo Conselho Deliberativo.

CONTROLE DE RISCOS

A verificação e controle dos riscos inerentes à gestão do Plano de Benefícios são realizados de forma regular e proativa pela CASFAM, 
estabelecendo os alicerces para a implementação do modelo de Supervisão Baseada em Risco. 

Os Riscos de Mercado, Crédito, Atuarial, Liquidez, Operacional, Terceirização, Legal e Sistêmico são constantemente identificados, avaliados 
e monitorados pela Entidade. 
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS

A alocação dos recursos do Plano está em conformidade com os limites legais por segmentos de aplicação, estabelecidos pela Resolução CMN 
nº 4.661/18, e com os limites inferiores e superiores previstos na Política de Investimentos, conforme discriminados a seguir.

Alocação de Recursos - Plano de Benefício Sistema FIEMG - Previdencial

Segmento Benchmark
Limite 
Legal 
4.661

Alocação 
Objetivo

Limites Politíca de Inv. Alocação 
Final 2018Inferior Superior

Global INPC + 5,00% - - - - -
Renda Fixa IPCA + 5,00% 100% 77% 55% 100% 79,02%

Renda Variável Ibovespa 70% 1% 0% 30% 0,001%

Investimentos Estruturados (FIPs) INPC + 7,00%
20%

4%
0% 15% 8,58%

(Multimercados Estruturados) IFMM 5%

Investimentos no Exterior MSCI 10% 2% 0% 2% 0,00%

Imóveis INPC + 5,00% 20% 8% 0% 8% 8,84%

Empréstimos INPC + 5,00% 15% 3% 0% 15% 2,96%

DERIVATIVOS 

As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas no art. 30 da 
Resolução CMN nº 4.661/2018 e regulamentações posteriores, sendo prevista sua utilização como instrumento de hedge (proteção).

Essas operações estão vedadas para o Plano de Benefícios Sistema FIEMG nas aplicações realizadas em carteira própria, sendo a posição em 
derivativos alocada nas aplicações em fundos de investimentos. 

PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos são precificados pelo método estabelecido pelo custodiante. 
A CASFAM possui serviço de custódia junto ao Itaú Custódia.

PRINCÍPIOS SOCIOAMBIENTAIS

A observância aos princípios socioambientais na gestão dos recursos depende da adequação do processo de tomadas de decisão, de forma 
que os administradores da Entidade tenham condições de cumprir as regras de investimento responsável. 

A CASFAM possui uma estrutura enxuta e focada no controle de riscos. Desse modo, os princípios socioambientais serão observados sempre 
que possível, sem adesão a protocolos e regras.

PORTFÓLIO DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO DOS ATIVOS

A Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, estabelece as diretrizes à aplicação dos recursos das entidades fechadas de previdência 
complementar. Em 31 de dezembro de 2018, a distribuição e a composição dos investimentos da CASFAM eram as seguintes:
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Plano de Benefícios Sistema FIEMG - Previdencial

Tipo de Aplicação R$ Dez/18
% Sobre Recursos 

Garantidores 
Limite 
Legal

Enquadramento

Recursos Garantidores do Plano  407.975.175,11 100,00% - -

 Disponível  2.430.280,66 0,60% - -

 Investimentos  405.548.067,52 99,41% - -

  Renda Fixa  322.363.489,73 79,02% 100% 

   Títulos Públicos Federais  311.913.633,12 76,45% - -

   Debêntures não Conversíveis  278.686,25 0,07% - -

   Fundo de Investimento de Renda Fixa  4.550.539,85 1,12% - -

   Fundo de Investimento Multimercado  5.620.630,51 1,38% - -

  Renda Variável  4.619,24 0,00% 70% 

   Fundo de Investimento em Ações  4.619,24 0,00% -

  Investimentos Estruturados  35.015.650,07 8,58% 20% 

   Fundo de Investimento em Participações  17.098.310,62 4,19% - -

   Multimercados Estruturados  17.917.339,45 4,39%

  Investimentos Imobiliários  36.072.638,60 8,84% 20% 

   Imóveis para Aluguel e Renda  35.956.000,00 8,81% - -

   Aluguéis  116.638,60 0,03% - -

  Empréstimos  12.091.669,88 2,96% 15% 

 Exigível  3.173,07 - - -

  Exigível Operacional – Investimentos  3.173,07 - - -

  Exigível Contingencial – Investimentos  - - - -

Plano de Benefícios Sistema FIEMG - PGA

Recursos Garantidores do Plano  10.071.112,13 100,00% - -

 Disponível  30.709,71 0,30% - -

 Investimentos  10.040.402,42 99,70% - -

 Renda Fixa  10.040.402,42 99,70% 100% 

  Fundo de Investimento de Renda Fixa  10.040.402,42 99,70% - -

 Exigível  - - - -

  Exigível Operacional – Investimentos  - - - -

  Exigível Contingencial – Investimentos  - - - -

A alocação realizada pela CASFAM levou em consideração o cenário macroeconômico, as expectativas de mercado, a Política de Investimentos 
e a legislação vigente. A Entidade encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos legalmente em todos os segmentos de aplicação.

Em função dos registros referentes às reavaliações realizadas nos imóveis, ao final dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e no ano de 2018, 
a carteira apresentou um desenquadramento passivo, devido às valorizações dos imóveis em relação à alocação objetiva de 8% prevista na 
política de investimentos.

DESEMPENHO E RENTABILIDADE DOS ATIVOS

A rentabilidade mínima esperada dos investimentos é definida com base na meta atuarial do Plano de Benefícios da CASFAM. Essa meta é 
composta pela taxa de juros real da avaliação atuarial somado ao índice de correção dos benefícios pagos pelo Plano. 

Na CASFAM a meta atuarial em 2018 foi INPC + 5,00%, o que resultou em uma taxa de 8,62%. A rentabilidade alcançada pelo Plano no 
ano foi 9,63%, resultado 111,6% superior à meta. 
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A rentabilidade apurada por segmento de aplicação, assim como a rentabilidade dos principais índices de referência de mercado em comparação 
à rentabilidade do Plano em 2018, pode ser observada nos gráficos a seguir. 

SEGMENTO DE RENDA FIXA 

A CASFAM fechou o ano de 2018 com 79,02% dos seus recursos aplicados no segmento de Renda Fixa. Os recursos estavam alocados em 
títulos públicos, fundos de investimentos e ativos de crédito privado. 

A rentabilidade apurada em 2018 foi de 10,02% e o segmento teve um bom desempenho, influenciado principalmente pelas taxas dos Títulos 
Públicos Federais acima da meta atuarial. 
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SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 

A CASFAM possuía, em dezembro/2018, 0,001% dos seus recursos aplicados em Renda Variável, obtendo uma rentabilidade de -22,45% no 
ano. Essa carteira é composta por um único fundo, que é descorrelacionado com o Ibovespa e está em fase de encerramento.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

A CASFAM finalizou o ano de 2018 com 8,58% de seus recursos aplicados em Investimentos Estruturados. Tal segmento encerrou 2018 com 
um resultado de 14,67%.

São classificados como investimentos estruturados: o Fundo de Investimento em Participações (FIPs) e o Fundo Multimercado. Na carteira de 
FIPs, investimos em diversos setores: infraestrutura, serviços, tecnologia da informação, energia e plantio de eucalipto. Alguns desses projetos 
ainda se encontram em estágio de investimento, havendo nessa etapa um intenso desembolso de recursos. A rentabilidade dos FIPs fica 
concentrada no período de desinvestimento dos ativos. 

Em 2018, a CASFAM aumentou suas alocações em fundos multimercados estruturados, aproveitando o ambiente macroeconômico de 
fechamento da curva de juros, redução da taxa SELIC, prêmios menores das NTN-Bs. Os Investimentos Estruturados fazem parte de uma 
alocação estratégica, visando à diversificação do portfólio. O sucesso dos ativos depende dos fundamentos econômicos e do cenário em que 
estão envolvidos e tem como objetivo obter rentabilidades superiores às aplicações tradicionais, a exemplo da renda fixa. 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

No ano de 2018, a CASFAM não realizou investimentos no exterior.

IMÓVEIS

O segmento de imóveis gerou uma rentabilidade de 6,62% no ano de 2018. Esta rentabilidade é referente aos aluguéis recebidos das 
patrocinadoras mensalmente e à reavaliação da carteira imobiliária. 

A carteira imobiliária da CASFAM é composta por três imóveis: Edifício José de Alencar (CLE), 17,5% da propriedade do Edifício Villa-Lobos 
em Belo Horizonte e um apartamento no condomínio Maceió Atlantic Suítes na cidade de Maceió.

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 

Este segmento contempla os empréstimos feitos com recursos do Plano de Benefícios aos seus participantes. A rentabilidade apurada no ano 
foi de 12,69% e corresponde a um retorno superior ao indexador do segmento (INPC + 5,00%). As regras para concessão de empréstimos 
estão definidas em regulamento específico, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
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GESTÃO CONTÁBIL
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GESTÃO CONTÁBIL

As demonstrações contábeis são apresentadas em atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das entidades 
fechadas de previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, sendo contempladas as alterações 
contidas na Resolução CNPC nº 12/2013, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, Instrução Previc nº 05, de 08 de setembro de 2011, 
Instrução PREVIC nº 25, de 17 de dezembro de 2015 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, 
que aprovou a ITG 2001 (NBC TE 11) e as práticas contábeis brasileiras. As peças contábeis foram auditadas pela Fernando Motta Auditores 
e aprovadas pelo Conselho Deliberativo da CASFAM, após Parecer do Conselho Fiscal.

As Demonstrações Contábeis, juntamente com as Notas Explicativas, o Relatório dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal 
e a Manifestação do Conselho Deliberativo, estão apresentadas a seguir.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O 
objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade que seja útil 
a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. Também objetivam apresentar os resultados da 
atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para 
satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

O Balanço Patrimonial apresenta a posição patrimonial consolidada da entidade, referente ao Plano Previdencial e Plano de Gestão 
Administrativa - PGA, onde o ATIVO é o valor que a CASFAM dispõe para pagar os compromissos de todo o Plano de aposentadoria e 
da Gestão Administrativa, sendo Conjunto de bens e direitos e o PASSIVO são obrigações que a entidade tem como o pagamento de 
benefícios e de terceiros. 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADA - DMPS

A Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada representa o saldo do patrimônio social no início e no final do exercício, 
apresentando os eventos que alteraram o patrimônio consolidado da CASFAM. 

> Item 1 - Adições: demonstra todos os recursos que contribuíram para o aumento do patrimônio social do exercício. 
> Item 2 - Deduções: demonstra todos os recursos que contribuíram para a diminuição do patrimônio social do exercício. 
> Item 3 - Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido: demonstra a variação anual do patrimônio social do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- DMAL

A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido apresenta o saldo do ativo líquido do plano de benefícios no início do exercício. 

> Item 1 - Adições: representam as entradas de recursos no Plano Previdencial, ou seja, são os valores recebidos de patrocinadoras e 
participantes, a título de contribuições, cuja finalidade é o pagamento de benefícios de aposentadorias destes participantes, bem como a 
obtenção de rentabilidade proporcionada pelo retorno dos investimentos destes recursos no mercado financeiro.
> Item 2 - Deduções: representam todos os recursos que contribuíram para a diminuição do ativo líquido do plano de benefícios durante 
o exercício. 
> Item 3 - Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido: demonstra a variação anual no Ativo Liquido do plano de benefícios.
> Item 4 - Operações Transitórias. 



CASFAM   –   Relatório Anual 2018 43

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - DAL

A Demonstração do Ativo Líquido apresenta a posição patrimonial do plano de benefícios administrado pela entidade. Podemos entender 
o relatório como o “Balanço Patrimonial” do plano Previdencial, assim discriminado: 

> Item 1 - Ativos - Investimentos: representam os montantes que a entidade possui aplicados no mercado financeiro detalhado por 
segmento.
> Item 2 - Obrigações Operacionais e contingenciais: representam os compromissos a pagar imediatos e futuros do plano para com 
terceiros. Registra os valores de benefícios a pagar aos participantes e assistidos do plano e retenções da gestão previdencial.
> Item 3 - Fundos não previdenciais (Fundo Administrativo): representa à participação do Plano Previdencial no saldo do Fundo 
Administrativo. Como a CASFAM administra apenas um plano previdencial, todo o valor do fundo administrativo é alocado ao referido 
plano. 
> Item 4 - Resultados a realizar: Não se aplica a CASFAM.
> Item 5 - Ativo Líquido (1-2-3-4): Compreendem os compromissos do plano para com os seus participantes e assistidos, sendo composto 
pelas Provisões Matemáticas, Superávit/Déficit técnicos e fundos previdenciais. 
> Item 6 - Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado: demonstra o valor do ajuste de precificação. 

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA - 
DPGA

A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa apresenta a movimentação (receitas e despesas) administrativa da entidade, no qual 
podemos verificar a composição das receitas, gastos administrativos, sobras ou insuficiências da gestão administrativa.

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - DPT

A Demonstração das Provisões Técnicas apresenta a composição dos valores comprometidos com o pagamento dos benefícios do plano 
de benefícios administrado pela entidade, sendo:

> Item 1 - Provisões Matemáticas: são os valores comprometidos com os pagamentos de Benefícios de todos os participantes do Plano. 
> Item 2 - Equilíbrio Técnico: representa a falta ou a sobra de recursos no plano de benefícios administrado pela entidade. 
Item 2.1 - Resultados Realizados: são registradas a falta ou a sobra de recursos ao longo dos anos. 
> Item 3 - Fundos:  os recursos são utilizados para garantir a segurança do pagamento dos benefícios prometidos pelo plano ou recursos 
que o plano poderá distribuir.
> Item 4 - Exigível operacional: são os pagamentos que o plano de aposentadoria terá que realizar.
> Item 5 - Exigível Contingencial: são provisões de pagamentos futuros dos processos judiciais classificados pelos advogados como perda 
provável.

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem 
descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nos relatórios contábeis e informações acerca de itens que não se 
enquadram nos critérios de reconhecimento patrimonial, mas merecem destaque para a melhor compreensão dos números apresentados 
nas demonstrações contábeis.
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PARECER DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES

76 CASFAM   –   Relatório Anual 2018



CASFAM   –   Relatório Anual 2018 77



CASFAM   –   Relatório Anual 201878



CASFAM   –   Relatório Anual 2018 79



CASFAM   –   Relatório Anual 201880 80CASFAM   –   Relatório Anual 2018

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
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Informações aos participantes 
Plano de Benefícios do Sistema FIEMG


