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Editorial

Aperfeiçoar a gestão, os controles e 
a governança do Instituto, bem como 
promover a transparência nos relacio-
namentos com os participantes, os 
fornecedores e a sociedade em geral 
são desafios diários da Direção do 
Postalis. 

Foi com esse espírito que o diretor-
-presidente do Instituto, Antonio Car-
los Conquista, compareceu à CPI dos 
Fundos de Pensão, no Congresso 
Nacional, para prestar esclarecimen-
tos sobre as ações tomadas para 
melhorar o desempenho financeiro 
dos investimentos e reduzir o déficit 
registrado ao final de 2014.

Em sua explanação aos parlamenta-
res, o presidente citou, por exemplo, o 
maior rigor no processo de aprovação 
de novos investimentos; a criação do 
boletim “Postalis em Números”, que 
permite aos participantes acompanhar 
de perto os dados da gestão dos pla-
nos; a aquisição de aproximadamente 
R$ 2,3 bilhões em Notas do Tesouro 
Nacional , entre outras.

O dirigente mostrou que o Postalis 
está à disposição para prestar todos 
os esclarecimentos necessários, além 
das prestações de contas que já ocor-
rem rotineiramente por meio das au-
ditorias internas, das auditorias inde-
pendentes, das fiscalizações da Previc 
e da auditoria dos Correios.

O Relatório Anual de 2014 está dispo-
nível em nosso site. Consulte-o, pois a 
sua participação na gestão do plano 
de benefícios é fundamental.

Leia também nesta edição sobre o 
reajuste de benefícios, a posse dos 
novos conselheiros, o novo siste-
ma eletrônico para recebimento das 
propostas de investimento e acom-
panhe os números dos planos BD e 
PostalPrev através do Postalis em Nú-
meros que segue no encarte.

Boa leitura!

Relatório Anual 2014 está 
disponível no site
Documento presta 
contas da gestão 
do Instituto no 
exercício passado

Desde o final de agosto está no 
site do Postalis o Relatório Anual 
2014. O documento tem o objetivo 
de prestar contas das principais 
ações do Instituto e traz informa-
ções importantes sobre os resul-
tados dos investimentos, o paga-
mento de benefícios, pareceres 
atuariais, pareceres do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo 
e demonstrativo patrimonial.

Para compreender  
termos técnicos

O Relatório Anual é composto de 
quadros, gráficos, tabelas e faz 
uso de muitos termos técnicos financeiros e contábeis, que podem ser de difícil compreensão. 
Para auxiliar na análise das informações e no entendimento da situação dos planos e dos 
investimentos, publicamos em nosso site a revista em quadrinhos “Entendendo as demons-
trações contábeis do seu plano de aposentadoria”.

Acesse a revista copiando o seguinte endere-
ço eletrônico no navegador de internet: 

http://novosite.postalis.org.br/wp-content/
uploads/2013/10/gibi_completo.pdf. 

É preciso ter instalado um programa de leitu-
ra de arquivos em PDF (há versões gratuitas 
na internet).

Nessa revista, por meio da conversa entre 
dois personagens, termos técnicos que são 
geralmente usados nas demonstrações con-
tábeis são abordados de maneira simples e 
didática. 

Não deixe de consultar o relatório e acom-
panhar de perto a gestão do seu plano de 
benefícios.
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Postalis aumenta governança nos investimentos

Recebimento de propostas passa a ser feito  
por sistema informatizado

COMO DEVEM SER ENCAMINHADAS ELETRONICAMENTE AS PROPOSTAS 
DE INVESTIMENTOS AO POSTALIS

1. As propostas devem estar de acordo com as políticas de investi-
mentos dos planos e a legislação aplicável aos fundos de pensão;

2. Serão analisadas somente aquelas que apresentarem todos os 
requisitos e  informações solicitados;

3. As propostas serão submetidas aos processos internos de análise 
de investimentos;

4. Informações adicionais poderão ser requisitadas para comple-
mentação da análise;

5. O envio de informações e de documentos não implica em aceita-
ção da proposta.

Mais uma ação do Postalis confere maior 
governança, controle e segurança à gestão 
dos investimentos. Um sistema eletrônico 
passa a ser utilizado para o recebimento de 
propostas de investimentos pela Diretoria 
Financeira com o propósito de serem avalia-
das pelo Instituto. Esta medida de governan-
ça passou a valer em setembro:, ou seja, as 
propostas têm como única porta de entrada 
um formulário eletrônico no site do Instituto 
-  www.postalis.com.br.

O sistema registra a origem e a data de 
cada proposta, bem como outras ações 
realizadas durante todo o procedimento de 
análise. Com isso, todas as partes envolvi-
das poderão monitorar cada projeto, desde 
o seu recebimento até a conclusão da ava-
liação.

A nova ferramenta permite a emissão de re-
latórios de acompanhamentos detalhados, 
contendo, inclusive, as trocas de mensa-
gens entre o Postalis e os estruturadores 
dos investimentos.

O diretor financeiro, André Motta, afirma 
que o maior legado da atual diretoria será 
a governança. “Os resultados em termos de 
rentabilidade dos investimentos só poderão 
ser apurados no longo prazo. A melhoria 
na governança, porém, já é perceptível. A 
publicação mensal do boletim ‘Postalis em 
Números’, as reuniões da diretoria com en-
tidades representativas de participantes, a 
criação do Manual de Investimentos e mui-
tas outras medidas que vêm sendo tomadas, 
demonstram a vocação para a transparência 
e o diálogo desta diretoria. A nova forma de 
recebimento de propostas de investimento é 
mais uma importante ação para a construção 
desse legado”, conclui o diretor.

Mais informações você encontra no site do Postalis:
http://novosite.postalis.org.br/propostas-de-investimentos-tem-novo-sistema-de-registro/

Foto: photl.com

http://www.postalis.com.br
http://novosite.postalis.org.br/propostas-de-investimentos-tem-novo-sistema-de-registro/#.VfgendJVhHx
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Por um benefício maior e melhor do Postalprev, 
aumente agora o valor de sua contribuição
No Postalprev, cada participante decide o valor de contribuição 
e, assim, quanto mais for arrecadado, melhor será o seu benefí-
cio de aposentadoria no futuro.

Ao se inscrever no plano de benefícios Postalprev, o participante 
passa a ter dois descontos em seu contracheque, um relativo 
à CONTRIBUIÇÃO BÁSICA e outro referente à CONTRIBUIÇÃO 
ESPECÍFICA.

A explicação, a finalidade e o cálculo destas contribuições estão 
expostos a seguir. Nos Quadros 3 e 4 há dois exemplos hipoté-
ticos para facilitar a compreensão.

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA

O desconto denominado  CONTRIBUIÇÃO BÁSICA, destina-se 
ao cálculo da aposentadoria futura. O cálculo desta contribui-
ção é o resultado do Salário de Contribuição multiplicado pelos 
percentuais Parcela P e Parcela K que o participante escolhe 
para contribuir ao plano. Para calcular o Parcela P e o Parcela 
K é preciso fazer o cálculo, de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1

A Contribuição Básica é composta pela soma de duas 
parcelas (Parcela P e Parcela K), definidas no artigo 
26 do regulamento do Postalprev, a saber:

Parcela P = basta fazer a multiplicação:  
Salário de Contribuição x Parcela P

Parcela K = (Salário de Contribuição - 11 UPP´s) 
x Parcela K, ou seja, primeiro faz a subtração de 11 
UPP´s (Unidade Previdenciária Postalis) do Salário de 
Contribuição e depois deve-se multiplicar o resulta-
do pela própria Parcela K, se o resultado for positivo.

Observações importantes:

• a taxa da Parcela P varia de 1% a 4% = o participante define 
este percentual;

• a taxa da Parcela K varia de 0% a 8% = o participante define 
este percentual;

• 1 UPP equivale atualmente a R$ 250,00;
• no cálculo da parcela K, somente haverá incidência de con-

tribuição se o resultado da diferença entre o salário de con-
tribuição e 11 UPP´s (R$ 2.750,00) for positivo;

CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA

O cálculo do desconto CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA destina-se 
aos benefícios de risco e à manutenção do Postalis. É composto 
de três parcelas, definidas no artigo 27 do regulamento do Pos-
talprev (veja Quadro 2).

Quadro 2

A  Contribuição Específica  é composta pela soma de 
três parcelas (DA, SP e BR):

DA – Despesa Administrativa, taxa cobrada pelo 
plano Postalprev para a manutenção do Postalis. Este 
valor é calculado pelo atuário do plano, e corresponde 
atualmente a 7,00% do valor da Contribuição Bási-
ca feita ao plano Postalprev;

BR – Benefício de Risco, parcela cobrada para os 
casos de auxílio-doença, pecúlio e pensão por morte, 
uma espécie de seguro. Este valor é calculado pelo 
atuário do plano, e corresponde atualmente a 0,48% do 
Salário de Contribuição;

SP – Saldo Projetado, parcela cobrada para os casos 
de invalidez, uma espécie de seguro. Este valor é calcu-
lado pelo atuário do plano, e corresponde atualmente a 
0,48% do Salário de Contribuição.

IMPORTANTE: A Contribuição Específica do plano 
Postalprev não é resgatável.

Para facilitar o entendimento do cálculo das contribuições do 
plano Postalprev, veja os exemplos nos Quadros 3 e 4.

Foto: photl.com



JORNAL POSTALIS • 5Edição 77 • ANO 14 • Setembro, 2015

Quadro 3

Exemplo 1:

Para um participante que possui suas opções de contribui-
ção ao plano Postalprev para Parcela P = 4%  e Parcela 
K = 8%,  e um  Salário de Contribuição  informado pelos 
Correios de R$ 4.000,00, temos o seguinte cálculo:

• Parcela P = R$ 4.000,00 x 4% = R$ 160,00

• Parcela K = (R$ 4.000,00 – R$ 2.750,00) x 8% = R$ 
100,00

• Contribuição Básica descontada = Parcela P + 
Parcela K = R$ 160,00 + R$ 100,00 = R$ 260,00

• DA = R$ 260,00 x 7,00% = R$ 18,20

• BR = R$ 4.000,00 x 0,48% = R$ 19,20

• SP = R$ 4.000,00 x 0,48% = R$ 19,20

• Contribuição Específica descontada = DA + BR + 
SP = R$ 18,20 + R$ 19,20 + R$ 19,20 = R$ 56,60

Quadro 4

Exemplo 2:

Para um participante que possui suas opções de contribui-
ção ao plano Postalprev para Parcela P = 1% e Parcela K 
= 0%, e um salário de contribuição informado pelos Correios 
de R$ 2.000,00, temos o seguinte cálculo:

• Parcela P = R$ 2.000,00 x 1% = R$ 20,00

• Parcela K = (R$ 2.000,00 – R$ 2.750,00) x 0% = R$ 
0,00

• Contribuição Básica descontada = Parcela P + 
Parcela K = R$ 20,00 + R$ 0,00 = R$ 20,00 

• DA = R$ 20,00 x 7,00% = R$ 1,40

• BR = R$ 2.000,00 x 0,48% = R$ 9,60

• SP = R$ 2.000,00 x 0,48% = R$ 9,60

• - Contribuição Específica descontada = DA + BR + 
SP = R$ 1,40 + R$ 9,60 + R$ 9,60 = R$ 20,60

Para todo R$ aplicado pelo participante nas Contribuições 
Básica e Específica, os Correios também fazem um crédito 
de mesmo valor na conta do participante no Postalis.

As parcelas P e K podem ser alteradas anualmente 
na data do mês de aniversário do participante, que 
irão vigorar a partir do mês seguinte, conforme previsto no 
art. 26 do Regulamento do Postalprev. Quanto maiores 
os valores de P e K, melhores serão as condições do 
benefício de aposentadoria no futuro.

O participante ainda pode contribuir mensalmente de 
forma  voluntária, que é um percentual sobre o salário 
base que varia de 1% a 15%. Sobre esta contribuição, 
os Correios não fazem contribuição, e as alterações de 
percentual também somente podem ser feitas no mês do 
aniversário do participante. Sobre a Contribuição Volun-
tária não incidem taxas ou descontos, indo integralmente 
para o cálculo da aposentadoria.

Nos exemplos apresentados nos  Quadros  3  e  4, se os 
participantes optassem por  Contribuição Voluntária  de 
5%, apareceria no contracheque mais um desconto, con-
forme:

No exemplo 1 – Contribuição Voluntária Postalprev: 
R$ 4.000,00 x 5% = R$ 200,00

No exemplo 2 – Contribuição Voluntária Postalprev: 
R$ 2.000,00 x 5% = R$ 100,00

Cabe ainda lembrar que o plano Postalprev é um plano de 
capitalização financeira. 

Este conceito é muito IMPORTANTE!  É o participan-
te quem dimensiona as contribuições e programa o 
quanto quer receber de aposentadoria no futuro. Isso 
significa que o resultado da aposentadoria depende das 
contribuições feitas ao plano enquanto em atividade nos 
Correios, bem como do desempenho dos investimentos. 

Quanto mais se arrecada agora, maiores as chances 
de se construir um valor maior de benefício. Se houver 
diminuição de contribuição, o valor da aposentadoria no 
futuro poderá se reduzir.

No programa  simulador de benefícios,  disponibilizado 
no Postalis On-line  em nossa página na internet www.
postalis.com.br, o participante consegue observar os re-
sultados, no futuro, de aportes financeiros e alterações 
de taxas feitas no plano Postalprev ao longo da fase con-
tributiva.

As  taxas de contribuições específicas  são revistas e 
calculadas anualmente pelo atuário do plano, sendo sub-
metidas à aprovação do Conselho Deliberativo do Postalis.

http://www.postalis.com.br/
http://www.postalis.com.br/
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Benefícios pagos aos assistidos  
são reajustados em julho e agosto
Os benefícios pagos pelo Plano Benefício Saldado (PBD Sal-
dado) aos assistidos – aposentados e pensionistas – foram 
reajustados em agosto último pela variação anual do INPC 
(período agosto de 2014 a julho de 2015), divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. Os índices de reajuste variam de acordo com o período 
de recebimento. O maior percentual coube aos assistidos 
que desde agosto de 2014 já recebiam o benefício: 9,81% 
(veja TABELA A).

Um mês antes – julho –, os assistidos do PostalPrev tiveram 
reajuste anual pelo mesmo índice. Os percentuais também di-

ferem a depender do período de recebimento do valor. Assim, 
o maior reajuste, de 9,31% (INPC no período de julho de 2014 
a junho de 2015), coube aos que já recebiam o benefício do 
plano desde julho de 2014 (veja TABELA B).

O reajuste anual do PostalPrev ocorre sempre em julho e o 
do PBD Saldado em agosto, de acordo com o regulamento 
de cada plano.

A depender do mês e ano em que os assistidos de cada plano 
passaram a receber o benefício, o reajuste pelo INPC será 
diferente, conforme as tabelas A e B.

TABELA A - REAJUSTE ANUAL DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DO PBD SALDADO

Mês de início do  
recebimento do benefício

Variação do INPC (cálculo do IBGE)
Reajuste em %

Índice Índice Ajustado Índice Acumulado
Até AGOSTO 2014 0,18 1,0018 1,0981 9,81
SET/2014 0,49 1,0049 1,0961 9,61
OUT/2014 0,38 1,0038 1,0907 9,07
NOV/2014 0,53 1,0053 1,0866 8,66
DEZ/2014 0,62 1,0062 1,0809 8,09
JAN/2015 1,48 1,01 1,07 7,42
FEV/2015 1,16 1,0116 1,0586 5,86
MAR/2015 1,51 1,02 1,05 4,64
ABR/2015 0,71 1,0071 1,0308 3,08
MAIO/2015 0,99 1,01 1,02 2,36
JUN/2015 0,77 1,0077 1,0135 1,35
JUL/2015 0,58 1,01 1,01 0,58

TABELA B - REAJUSTE ANUAL DO BENEFÍCIO DO POSTALPREV

Mês de início do  
recebimento do benefício

Variação do INPC (cálculo do IBGE)
Reajuste em %

Índice Índice Ajustado Índice Acumulado
Até JULHO 2014 0,13 1,0013 1,0931 9,31
AGO/2014 0,18 1,0018 1,0917 9,17
SET/2014 0,49 1,0049 1,0898 8,98
OUT/2014 0,38 1,0038 1,0844 8,44
NOV/2014 0,53 1,0053 1,0803 8,03
DEZ/2014 0,62 1,0062 1,0746 7,46
JAN/2015 1,48 1,01 1,0680 6,80
FEV/2015 1,16 1,0116 1,0524 5,24
MAR/2015 1,51 1,02 1,0404 4,04
ABR/2015 0,71 1,0071 1,0249 2,49
MAIO/2015 0,99 1,01 1,0177 1,77
JUN/2015 0,77 1,0077 1,0077 0,77
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Bons hábitos favorecem  
3ª idade saudável
O aumento da população idosa é uma realidade no Brasil: nos últimos 30 anos, 
a expectativa de vida do brasileiro passou de 62 para 73 anos, segundo dados 
do Ministério da Saúde. O grande desafio é envelhecer de forma saudável, 
mantendo o corpo e a mente em atividade, além de conquistar a longevidade 
com atenção na boa alimentação, prática de exercícios e acompanhamento 
médico periódico. E os mais jovens devem ficar atentos a isso desde cedo.

Segundo Anderson Rodrigues, médico cardiologista e diretor de Relacionamen-
to com o Mercado do Laboratório Sabin – empresa de medicina diagnóstica 
com atuação em oito estados e no Distrito Federal –, os benefícios da atividade 
física vão além do fortalecimento dos músculos e prevenção a quedas e fratu-
ras. “Mesmo em graus moderados, a atividade física tem efeito protetor contra 
infartos, angina e derrames, além de auxiliar no aumento dos níveis de HDL-
-Colesterol, redução nos níveis de pressão arterial e da circunferência abdomi-
nal” explica o médico, que incentiva o abandono do sedentarismo.

Vale lembrar que, antes de iniciar uma atividade física específica e continuada, 
primeiro se faz necessário uma avaliação médica com cardiologista, ortopedista 
ou um médico de sua confiança. De acordo com dados da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, adultos com mais de 65 anos correspondem a 80% das inter-
nações provocadas por problemas cardiovasculares.

A alimentação também é um fator determinante na prevenção de doenças e no 
fortalecimento do corpo na terceira idade, merecendo atenção intensificada. A 
dica do cardiologista é fazer pequenas refeições várias vezes ao dia e ingerir 
alimentos saudáveis, com pouca gordura, pouco sal e açúcar, e bastante fibras. 

“É igualmente importante adotar hábitos e comportamentos que melhoram a 
qualidade de vida como não fumar, cuidar da saúde bucal, controlar as taxas 
de açúcar e os níveis de colesterol no sangue. Nunca é tarde para se cuidar”, 
afirma o médico Rodrigues.

Diretor-Presidente presta 
esclarecimentos à CPI dos 
Fundos de Pensão

O diretor-presidente do Postalis, Antônio 
Conquista, participou em 25 de agosto  de 
audiência pública da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão. Ele 
compareceu à sessão para prestar esclare-
cimentos, com transparência e objetividade, 
sobre o déficit do Plano BD saldado e os in-
vestimentos do Instituto.

A CPI foi criada para investigar a aplicação 
de recursos financeiros dos fundos de pre-
vidência complementar de funcionários de 
estatais e servidores públicos ocorridas entre 
2003 e 2015. A participação do presidente 
foi importante para debelar eventuais dúvidas 
que possam ter surgido em relação à gestão 
do Instituto.

Conquista foi o primeiro presidente de fundo 
a prestar depoimento à Comissão.  Na se-
quência, dirigentes de outros fundos, como 
Funcef, Petros e Previ também dariam es-
clarecimentos.

Em sua fala, Conquista explicou a origem do 
déficit do Plano BD e falou sobre o termo de 
ajustamento de conduta (TAC) firmado em 
maio com a Previc (órgão fiscalizador dos 
fundos de pensão).

Ele também mencionou as ações tomadas 
pelo Postalis para melhorar a governança, 
como o maior rigor no processo de aprova-
ção de novos investimentos; a redução da 
alçada do diretor financeiro para decisão 
sobre investimentos; a criação da gerência 
de riscos;  a publicação do boletim “Posta-
lis em Números”, que permite aos partici-
pantes acompanhar de perto os dados da 
gestão dos planos;  a melhoria na qualida-
de do risco de crédito, uma vez que serão 
consideradas apenas as classificações de 
agências internacionais de rating (Moody’s, 
Standard & Poors e Fitch); a aquisição de 
aproximadamente R$ 2,3 bilhões em Notas 
do Tesouro Nacional , entre outras.

No decorrer dos esclarecimentos, Conquista 
respondeu a todas as perguntas e, ao final, se 
comprometeu a enviar todos os documentos 
solicitados pelos parlamentares.
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Diretor-Presidente é reconduzido
Os novos integrantes do Conselho Deliberativo (COD) e do Conselho Fiscal (COF) do Postalis 
assinaram termo de posse em solenidade na sede do Instituto, em 6 de agosto último. Estiveram 
presentes os atuais membros dos Conselhos, os diretores do Postalis e integrantes do quadro de 
funcionários do Instituto.

Pelo Conselho Deliberativo, assinaram o termo de posse o novo presidente Areovaldo Alves de 
Figueiredo e Cícero Ricardo de Santa Rosa, membro suplente. Pelo Conselho Fiscal, assinou o 
termo o membro efetivo Juliano Armstrong Arnosti.

A suplente do presidente do COD, Angela Rosa da Silva, o novo membro efetivo, Máximo Joa-
quim Calvo Villar Junior, e o membro suplente, Hudson Alves da Silva, não estiveram presentes e 
assinaram o Termo de Posse posteriormente.

CONSELHO DELIBERATIVO

É o órgão principal do Postalis, que define como será conduzida a administração  
do Instituto e de seus planos de benefícios.

Composição

Titulares Suplentes

• Areovaldo Alves de Figueiredo (Presidente)
• Máximo Joaquim Calvo Villar Junior
• Manoel dos Santos Oliveira Cantoara
• José Rivaldo da Silva
• Manoel Almeida Santana
• Sergio Mauricio Bleasby Rodrigues

• Hudson Alves da Silva
• Angela Rosa da Silva
• José Alberto Brito
• Marcos da Matta Silveira
• Luiz Alberto Menezes Barreto
• Vinícius Moreno

CONSELHO FISCAL

É o responsável pelo controle interno do Postalis.
Composição

Titulares Suplentes

• Reginaldo Chaves de Alcantara (Presidente)
• Angelo Saraiva Donga
• Juliano Armstrong Arnosti
• Júlio Vicente Lopes

• Carlos Roberto Paulin
• Amanda Corsino Garcia
• Cícero Ricardo de Santa Rosa
• Júlio César Oliveira

Na mesa de honra: o Presidente do Conselho Fiscal, Reginaldo Chaves(à esquer-
da); discursando ao centro, Areovaldo Figueiredo, Presidente do COD e, à direita, 
Antonio Conquista, Diretor-Presidente do Instituto.

Novos conselheiros do Postalis tomam posse

O presidente do Conselho Deliberativo, Areovaldo Alves de Figueiredo, 
disse em seu discurso que costuma tocar a vida com base no conceito 
de que a coragem é a maior de todas as virtudes e dela advêm todas 
as outras. Ressaltou que o momento no Postalis requer coragem e que 
ele quer responder positivamente ao chamado que lhe foi feito.

Diretor-Presidente é reconduzido

O Conselho Deliberativo do Postalis aprovou, durante sua 14ª. Reu-
nião Extraordinária, ocorrida em 29 de julho, a indicação dos Correios 
para a recondução do Diretor-Presidente, Antônio Carlos Conquista, 
por mais três anos.

Conquista tomou posse como presidente do Instituto em abril de 
2012. Com a recondução, o dirigente continuará à frente do fundo de 
pensão até 2018.
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