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Editorial

Governança Corporativa 
é o nosso foco

A próxima eleição para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal já está sendo or-
ganizada e nesta edição você conhe-
cerá os componentes da Comissão 
Eleitoral e terá informações importan-
tes sobre todo o processo.

A situação financeira do plano Postal-
Prev é abordada em uma matéria que 
traz esclarecimentos sobre a estraté-
gia adotada pela Diretoria para a re-
cuperação do plano, os resultados ob-
tidos e a expectativa de rentabilidade.

A transparência é um valor persegui-
do pela atual administração. O que 
fica demonstrado no relato dos en-
contros da Diretoria com participantes 
e entidades representativas, promovi-
dos na sede do Instituto e em diver-
sas regionais dos Correios. Nesses 
eventos, os diretores respondem aos 
questionamentos apresentados sobre 
a situação financeira dos planos e a 
respeito das notícias publicadas na 
mídia envolvendo o Postalis.

As novas facilidades oferecidas pelo 
sistema de atendimento ao partici-
pante, o Postalis Online, e as ações de 
orientação pós-carreira aos candida-
tos ao PDIA, realizadas pelo Universo 
Postalis, também merecem destaque.

Sugerimos ao leitor que acesse o site 
do Postalis. Lá é possível encontrar 
textos sobre os mais variados temas 
relacionados ao Instituto e também 
notas de esclarecimentos ao partici-
pante. Detalhes sobre o andamento 
da disputa judicial entre o Postalis e 
o banco BNY Mellon, em que já foram 
proferidas 3 decisões da justiça favo-
ráveis ao Instituto são um exemplo.

 
Boa leitura!

A Direção

Postalis define cronograma do 
processo eleitoral para o ano 2015
Falta pouco para a 
próxima eleição de in-
tegrantes para os Con-
selhos Deliberativo e 
Fiscal do Postalis. O 
prazo de inscrições dos 
candidatos será de 13 a 
31 de outubro de 2014 
e o período de votação 
ocorrerá entre 9 de fe-
vereiro e 3 de março de 
2015. Os novos conse-
lheiros e seus respecti-
vos suplentes serão eleitos pelos participantes ativos e assistidos do Postalis.

Reunida pela primeira vez no dia 10 de setembro, a Comissão Eleitoral, constituída 
pela Deliberação 010/2014 do Conselho Deliberativo do Postalis, definiu o crono-
grama das eleições, as formas de divulgação do pleito e apresentou melhorias no 
regulamento e no processo eleitoral.

O novo Regulamento Eleitoral traz dois destaques:
•	 Os candidatos precisam ter um e-mail registrado no cadastro de informações 

de participantes do Postalis (os candidatos que ainda não têm e-mail cadastra-
do no Postalis deverão fazer o registro junto aos núcleos regionais);

•	 A segunda via da senha para votação só será enviada pelo sistema eletrônico 
para um e-mail previamente cadastrado (aqueles que precisam cadastrar um 
e-mail pela primeira vez devem fazê-lo por meio dos núcleos. Somente a alte-
ração de e-mail já cadastrado pode ser feita pelo Postalis Online).

Segundo o coordenador da comissão e assessor de comunicação do Postalis, Mar-
co Aurélio Weyne, a previsão é que, a partir do dia 6 de outubro, o portal (hotsite) 
da eleição ( eleicoes2015.postalis.org.br) esteja disponível na página do Postalis 
na Internet.

“No hotsite os candidatos encontrarão todas as informações necessárias para par-
ticipar do processo eleitoral, como a relação de documentos exigidos para a can-
didatura, os prazos de cada etapa, além de um espaço para a publicação de foto 
e plataformas políticas dos candidatos. Também haverá uma lista de perguntas 
frequentes onde eleitores e candidatos poderão esclarecer todas as dúvidas sobre 
o processo”, explica o coordenador.

No hotsite, o eleitor encontrará também uma janela de acesso ao “Eleja” , platafor-
ma digital de votação desenvolvida pela Gerência de Tecnologia do Postalis. Esse 
mesmo sistema, auditado por empresa especializada, foi utilizado com sucesso 
nas eleições passadas do Postalis e também nas eleições do Comitê de Adminis-
tração dos Correios. Será por meio do “Eleja” que o eleitor exercerá seu voto. Fique 
atento e participe!
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A Comissão Eleitoral é formada por 
participantes e assistidos do Postalis, 
empregados das patrocinadoras Cor-
reios e Postalis, e membros de entida-
des representativas dos empregados e 
aposentados. São eles: Marco Aurélio 
Valadares Weyne (Assessor de Comu-
nicação/Postalis), Rita de Cassia da 
Silva (Gerente da Qualidade/Postalis), 
Mário Luiz Cardoso de Araújo (Asses-
sor de Planejamento/Postalis), Rogério 
de Queiroz Trabuco Carneiro (Agente 
de Correios), Marco Antônio Cândido e 
Silva (Agente de Correios), Itamar Ri-

beiro (Assistido), Mauricio Fortes Gar-
cia Lorenzo (Analista de Correios Sê-
nior). Como suplentes: Márcio Oliveira 
Brandão (advogado/Postalis), Francisco 
José Nunes (Agente de Correios), Anna 
Paula Gluck de Podestà (Técnica de 
Correios Junior) e Ângela Núbia Lima 
dos Santos (Agente de Correios/ Su-
pervisora).

Novas regras

Os candidatos ao Conselho Deliberativo e 
Fiscal do Postalis devem observar as no-

vas regras do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). A Resolução da CMN nº 4275, 
de 31 de outubro de 2013, alterou a Re-
solução nº 3.792, de 24 de setembro de 
2009, que dispõe sobre as diretrizes para 
os planos administrados pelas entidades 
fechadas de previdência complementar.

A partir de 31 de dezembro de 2014, 
os membros eleitos terão o prazo de um 
ano, a contar da data de nomeação, para 
obter a certificação emitida por entidade 
de reconhecida capacidade técnica. A re-
gra também se aplica aos suplentes.

Itamar Ribeiro

Anna Paula de 
Podestà 

(suplente)

Rogerio Trabuco

Os empregados dos Correios 
que aderiram ao Programa de 
Desligamento Incentivado para 
Aposentado (PDIA) têm tido a 
oportunidade de participar de 
palestras de orientações finan-
ceiras para um planejamento 
pós-carreira mais seguro.

A iniciativa é promovida pelo 
programa de educação fi-

nanceira e previdenciária do 
postalis - Universo Postalis, 
em parceria com os Núcleos 
Regionais e as áreas de Ges-
tão de Pessoas das Diretorias 
Regionais dos Correios. 

Em setembro, o Centro Ope-
racional dos Correios em João 
Pessoa, na Paraíba, reuniu 
78 pessoas para assistirem 

a palestra do especialista em 
Educação Financeira, Álvaro 
Modernell. Na ocasião, o pro-
fissional conscientizou os can-
didatos ao PDIA sobre o equilí-
brio financeiro e o controle do 
orçamento familiar. A ação já 
atendeu os empregados dos 
Correios em Brasília, São Pau-
lo e Piauí.

Conheça a Comissão Eleitoral

Marco Aurélio 
Weyne 

(coordenador)

Rita de Cassia

Maurício Lourenzo Marcio Brandão  
(suplente)

Ângela Núbia Lima 
(suplente)

Mário Luiz Cardoso Marco Antônio 
Cândido

Francisco Nunes 
(suplente)

Candidatos 
ao PDIA 
recebem 
orientações 
pós-carreira
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Por dentro 
da situação 
financeira do 
PostalPrev
Quando se fala em Postalis, dificilmen-
te vem em mente que o Instituto admi-
nistra dois planos de benefícios: o BD 
saldado e o PostalPrev. É importante 
entender que tratam-se de dois planos 
diferentes, com regulamentos, patri-
mônios e carteiras de investimentos 
próprios.

O plano BD passa por uma situação de 
desequilíbrio atuarial, tem um déficit 
em equacionamento e um novo déficit 
em curso.

O PostalPrev, por sua vez, está em uma 
trajetória de recuperação. 

Nova Diretoria Financeira

Em novembro de 2013, ao assumir a 
Diretoria Financeira, André Motta ini-
ciou o seu trabalho fazendo uma aná-
lise detalhada das carteiras de investi-
mentos dos dois planos. Na carteira do 
PostalPrev, observou-se que os ativos 
tinham um pouco mais de liquidez e 
havia também um fluxo positivo de en-
tradas, por ser um plano mais novo e 
também em razão das contribuições 
mensais dos participantes e da patro-
cinadora.

Estratégia

Em ambos os planos, a estratégia da 
nova diretoria foi a de tentar liquidar to-
dos os ativos que tinham liquidez e não 
rentabilizavam o esperado. O objetivo 
era obter recursos para, juntamente 
com o fluxo das contribuições, comprar 
a maior quantidade possível de Títulos 
Públicos Federais (TPF), tendo em vista 

que estavam pagando acima de IPCA 
mais 6% à época.  

Além disso, optou-se por marcar es-
ses títulos na curva, ou seja, assegu-
rar que o Instituto irá carregar esses 
títulos até o vencimento, recebendo o 
pagamento semestral dos juros con-
tratados. Essa medida estabelece uma 
programação de vencimento para os 
títulos de acordo com os compromis-
sos dos planos. 

A marcação na curva é uma seguran-
ça a mais para o participante, pois não 
deixa espaço para que se faça especu-
lação com os títulos. 

Arrumação da carteira

Nesse processo de arrumação das car-
teiras dos planos, além da compra de 
Títulos Públicos, foram feitas todas as 
provisões necessárias em razão de ati-
vos que apresentavam problemas.

Como houve grande volume de provi-
sionamentos (reservas de valores para 
fazer frente a eventuais perdas), o re-
sultado da estratégia de alocação em 
Títulos Públicos só deve ter seus resul-
tados sentidos pelos participantes num 
futuro próximo, embora os ganhos den-
tro dos planos sejam inegáveis.

Resultados

Após 10 meses seguindo essa estra-
tégia, o plano Postalprev já atingiu um 
volume significativo de investimentos 
em Títulos Públicos Federais, mais de 
50% do patrimônio do plano. 

Somando-se a isso as melhorias de go-
vernança, seja na análise de títulos e 
nos fluxos processuais da diretoria fi-
nanceira, ou no Instituto como um todo, 
com a instituição da Gerência de Risco, 
a segregação de funções, a elaboração 
do manual de investimentos e a publi-
cação mensal do Boletim Postalis em 
Números, o resultado é que se começa 
a ver a curva do PostalPrev apresentar-
-se de forma positiva. 

A tendência é de aumento, pois o plano 
tem um fluxo positivo de recursos. No 
entanto, a possibilidade de realização 
de novos provisionamentos pode, em 
alguns momentos, fazer com que essa 
rentabilidade sofra algum tipo de osci-
lação/volatilidade.

De acordo com o diretor financeiro, a 
estratégia de se manter pelo menos 
50% do patrimônio em TPF perma-
necerá enquanto o Instituto conseguir 
comprá-los a taxas que superem o 
atuarial. 

Shutterstock
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No caminho certo

É importante que o participante acompanhe o que vem acon-
tecendo com as carteiras dos planos. Esse acompanhamento 
pode ser feito por meio do Boletim Postalis em Números, no 
site do Instituto.

No ano de 2014, mesmo com um montante significativamente 
maior em valores provisionados em comparação com 2013,  o 
plano apresenta uma boa rentabilidade.

2013 2014 (até agosto)

Total  
provisionado 

R$ 46.728.336,58 R$ 120.739.690,80

Rentabilidade  
do plano

- 0,38 4% (até 08/2014)

“O trabalho iniciado em novembro de 2013 vem sendo aperfei-
çoado ao longo do caminho e ainda precisa de muitas melhorias, 
mas o resultado que temos até agora nos indica que estamos no 
caminho certo.” Afirmou o diretor financeiro, André Motta. 

Motta afirmou ainda que com a manutenção dessa linha de ren-
tabilidade, se não houver nenhuma surpresa com relação à ne-
cessidade de novas provisões ou caso aconteça alguma surpre-
sa positiva de reversão de provisão, o plano ficará bem próximo 
da sua meta atuarial (INPC +5,5%).

“O certo é que a Diretoria Executiva vem trabalhando para bater 
a meta atuarial. Não é uma tarefa fácil diante da atual conjuntura 
econômica e de todos os provisionamentos que foram necessá-
rios, mas, seguindo a rentabilidade do mês de agosto teríamos 
grandes chances de bater a meta atuarial para o ano”, concluiu 
o diretor financeiro.

Dia Internacional da Terceira Idade:  
comemore com saúde 
A data tem como principal objetivo promover uma reflexão sobre 
a qualidade de vida e a valorização do idoso

Segundo o Estatuto do Idoso, são consideradas idosas as pessoas 
com idade igual ou superior a sessenta anos. No Brasil, os idosos 
representam 8,6% da população, ou seja, cerca de 20 milhões 
de pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Calcula-se 
que em 2025 esse número deverá passar para 32 milhões de 
pessoas. 

De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG), Salo Buksman, é importante a celebração da 
data. Para ele, a forma de a sociedade encarar o idoso hoje é dife-
rente da de décadas atrás. Antes, o envelhecimento era associado 
à decadência. Hoje, diz Buksman, a percepção é outra. Uma pessoa 
de 60 anos continua seu processo de vida normal. 

Buksman lembra ainda que, após os 60 anos, alguns cuidados de-
vem ser tomados. “Para manter a saúde, o idoso tem que praticar exercícios físicos. Essa é a medida mais importante, que 
deve estar associada à boa alimentação e à atividade mental. É importante desenvolver ações com o desafio de aprender e, 
além disso, se engajar em atividades úteis como cuidar dos netos, ir ao supermercado, participar do conselho do clube ou 
do condomínio, entre outras”, diz o diretor. 

Outra indicação que deve ser seguida é o acompanhamento regular das doenças como diabetes e hipertensão.  
É recomendado que os idosos façam o acompanhamento com um geriatra de seis em seis meses, de modo a prevenir 
problemas cerebrais e cardiovasculares. 
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Novidades no Postalis Online
O novo Postalis Online oferece mais 
comodidade e agilidade aos serviços 
do Postalis. Segundo o gerente de Tec-
nologia, Glauco Milhomem Balthar, a 
ferramenta de autoatendimento e aten-
dimento presencial disponibilizada aos 
participantes e assistidos ganhou mais 
funcionalidades. “Desenvolvemos um 
sistema baseado em metodologias mo-
dernas de usabilidade, que facilitam a 
utilização das ferramentas”, explica.

O Postalis Online, agora, está integrado 
aos sistemas de gestão do Postalis. E, 
para dar mais celeridade aos processos 
tramitados no Instituto, todos os formulá-
rios do sistema possuem códigos de bar-
ras, que serão rastreados e automatiza-
dos, com objetivo de diminuir os tempos 
de resposta e garantir a rastreabilidade 
das informações, gerando mais seguran-
ça para os participantes e assistidos.

A plataforma pode ser acessada de 
qualquer dispositivo conectado à Inter-
net, desde que possua um navegador 
atualizado.

Conheça algumas funcionalidades já 
disponíveis aos participantes e assisti-
dos, diretamente no sistema:

1.	No menu Cadastro, é possível 
consultar e alterar diversos dados 
cadastrais, como alguns dados de 
contatos, e-mail e percentuais de 
contribuição ao Plano Postalprev 
(sempre no mês de aniversário). O 
participante pode também consultar 
dados funcionais, dependentes de IR 
e outros.

2.	 A principal ferramenta desse menu 
de Cadastro é o Postalis Infor-
ma, que possibilita ao participante 
escolher como quer  que o Instituto 
se comunique com ele. Existem op-
ções que vão desde o não envio de 
correspondências físicas até o rece-
bimento de alertas por SMS.

3.	 O menu Contribuições continua 
com as mesmas funcionalidades do 
antigo Postalis Online, onde o partici-
pante poderá consultar seus extratos 
de contribuições, mensalmente ou o 
resumo do ano. Além disso, é possível 
emitir contribuições extraordinárias 
para o Plano, visando reduzir a base 
tributável do imposto de renda.

4.	 O menu Benefícios foi um dos mais 
impactados positivamente pelo novo 
sistema. Agora, esse menu traz um 
moderno simulador, que possibilita 
uma análise muito mais completa dos 
dados dos planos, de forma gráfica. 

Dentro do simulador, o participante 
também pode fazer simulações dos  
Institutos e o cálculo do Incentivo Fis-
cal, que demostra o quanto o partici-
pante pode economizar junto ao Fisco 
contribuindo para um plano de Bene-
fícios. Veja abaixo um exemplo.

Nessa funcionalidade, o simulador 
demonstra três cenários de con-
tribuinte: o não contribuinte, que 
não tem nenhum benefício fiscal; o 
contribuinte em sua situação atual 
no plano, usufruindo parcialmente 
do benefício; e o contribuinte na si-
tuação de contribuição máxima ao 
plano.

5.	O menu Empréstimos possui as 
mesmas funcionalidades do sis-
tema antigo, mas está muito mais 
simples de navegar.

6.	Dentro do menu Outros Serviços, 
o participante terá disponível a con-
sulta ao seguro de vida contratado, 
poderá emitir comprovantes de ren-
dimentos, alterar senha de acesso 
ao sistema e consultar as atas do 
conselho deliberativo. Em breve, to-
dos os participantes e assistidos te-
rão acesso aos documentos arqui-
vados no Postalis, tais como: termos 
de adesão, atualizações cadastrais, 
cartas e processos de benefícios. 
Isso porque o Postalis Online agora 
está integrado ao Sistema GED – 
Gestão Eletrônica de Documentos, 
que organiza os documentos geri-
dos pelo Postalis. Mais uma inicia-
tiva de transparência que o Instituto 
está adotando na administração de 
seus processos de negócio.

7.	 Também são novidades do novo 
Postalis Online a integração do Fale 
Conosco e Ouvidoria, onde o par-
ticipante faz o registro da sua de-
manda e pode acompanhar todo o 
histórico do atendimento.

As novidades do Postalis Online não 
param por aí. Inúmeras funcionalidades 
estão sendo desenvolvidas e, em breve, 
estarão disponíveis aos participantes.
Nas próximas edições do jornal, publi-
caremos manuais de uso das funciona-
lidades mais importantes. 
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Diretoria Executiva realiza terceiro  
encontro com entidades representativas 
Em continuidade a uma série de encontros 
promovidos pelo Postalis para ampliar a 
transparência e o diálogo com os partici-
pantes, a Diretoria Executiva realizou em 
setembro, na sede do Instituto, a terceira 
reunião com as entidades representativas 
de participantes. A iniciativa propõe escla-
recer as dúvidas sobre a situação financei-
ra dos planos e notícias sobre o Instituto 
veiculadas na mídia.

No encontro, o presidente do Instituto, An-
tonio Carlos Conquista, o Diretor de Seguri-
dade, Paulo Sá, o Diretor Financeiro, André 
Motta e o Diretor Administrativo, Roberto 
Macedo, receberam representantes da 
FAACO, ABRACO, da Sociedade Civil Ma-
riaMaria e do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Correios e Telégrafos de 
São José do Rio Preto (Sintect-SJO), além 
de outros participantes e colaboradores do 
Postalis.

Os representantes aproveitaram a ocasião 
para ressaltar a importância de se man-
ter os participantes bem informados sobre 
os assuntos relacionados ao Postalis. Eles 
afirmaram que, além dos canais de comu-
nicação como o Jornal e site do Postalis, 
é importante a veiculação de informação 
também nas mídias dos Correios, prin-
cipalmente o informativo Primeira Hora. 
Nesse contexto, o Postalis  reforçou o 
compromisso de trabalhar para fortalecer 
a parceria com os Correios para a divul-
gação, entre os empregados,  de informa-
ções relativas ao Instituto.

Além disso, a Diretoria se dispôs mais uma 
vez a receber as dúvidas das entidades 
representativas e dos participantes através 
dos canais de comunicação do Postalis 
(Fale Conosco, Núcleos Regionais, Asses-
soria de Comunicação e Ouvidoria) a fim 
de prestar todas as informações que se 
fizerem necessárias sobre o Instituto. 

Diante das recentes notícias divulgadas 
na imprensa envolvendo o Instituto, os 
diretores tranquilizaram os participantes 
falando sobre a atual estrutura de  gover-
nança instituída no Postalis. Eles reafir-
maram que, diferentemente do que suge-
rem as matérias, a não concretização do 
investimento de R$ 50 milhões em títulos 
da Marsans Viagens e Turismo não está 
relacionada à prisão do ex-diretor da Pe-
trobras, Paulo Roberto Costa. A decisão 
foi absolutamente técnica, após parecer 
da equipe de analistas da área financeira 
e do Comitê de Investimentos do Postalis. 

Outro caso debatido com os participantes 
foi a ação contra o banco BNY Mellon. Os 
participantes foram esclarecidos sobre o 
processo, sobre as demandas do Postalis 
ao banco e sobre as vitórias obtidas na 
justiça até o momento.

Os diretores destacaram a importância de 
se analisar separadamente a situação de 
cada um dos planos administrados pelo 
Instituto. O diretor financeiro André Mota 
novamente afirmou que o plano Postal-
Prev está em uma situação tranquila, 
inclusive, em agosto, teve rentabilidade 
acima da meta atuarial.

Com relação ao plano BD, o diretor ex-
plicou que existem ativos de crédito ilí-
quidos, impossibilitando a realocação em 
títulos públicos, por exemplo, que é o que 
busca hoje a diretoria do Instituto.

Outra preocupação apresentada foi a 
perspectiva de um novo equacionamen-
to de déficit no plano BD. Os diretores 
responderam que - de fato - existe a ne-
cessidade de um novo equacionamento, 
conforme prevê a lei. Entretanto, ainda 
não é possível divulgar o percentual exa-
to, tendo em vista que os números serão 
fechados somente no final de dezembro 
deste ano.

Ainda no mês de setembro, Conquista 
também visitou as diretorias do Postalis 
em Porto Alegre, São Paulo, SPM e SPI, 
para falar com participantes. A previsão é 
que outros encontros ocorram até o final 
do ano.

Expediente
Site: www.postalis.org.br

E-mail: ass.comunicacao@postalis.com.br
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                                 VOTEEstá chegando a hora de escolher seus represen -  
tantes no Postalis! Você terá a oportunidade de 
eleger um membro para o Conselho Deliberativo e 
um para o Conselho Fiscal.
As votações serão exclusivamente pela internet. 
ÉÉ fácil! Acesse eleja.postalis.org.br e participe da 
gestão de seu plano de previdência.

Inscrição de candidatos: 13 a 31/10/2014

Período de votação: 09/02 a 03/03/2015

Saiba mais no hotsite das eleições:      
eleicoes2015.postalis.org.br
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