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ESTRATIFICAÇÃO DO DÉFICIT ACUMULADO 
(2011-2014) 

 

 

Estratificação do Déficit de Natureza Atuarial Valor (R$) (%) 

Não Integralização da RTSA    1.086.098.363  50,78% 

Redução da Taxa de Juros Atuarial (2013 e 2014)(*)       653.913.229  30,58% 

Alteração de Tábuas Biométricas (2012 e 2013)       199.344.172  9,32% 

Alteração de Taxa de Rotatividade (2012 a 2014)       147.269.087  6,89% 

Alteração de Taxa de Inflação (2012 a 2014)        (22.180.726) -1,04% 

Outros Eventos(**)         74.198.761  3,47% 

TOTAL   2.138.642.886  100,00% 

(*) Resolução CNPC 15/2013 - Redução da Taxa Atuarial - 0,25% a.a. 

(**) Atualizações cadastrais e "descolamento" entre as hipóteses atribuídas e as 

ocorrências verificadas em cada exercício 

                              Valor (R$)  
Origem Financeira                 3.459.075.089,31  



TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 

Compromissos 

Atividade 
Prazo para Execução a 

partir da Publicação 

Suspender o Atual Plano de Equacionamento e 

retomar as contribuições extraordinárias do plano 

de equacionamento antigo (2.2) 

10 (dez) dias 

Continuar priorizando a compra de títulos públicos 

federais, desde que haja liquidez no PBD, enquanto 

oferecerem rentabilidade igual ou superior à meta 

atuarial (2.4.1.) 

5 (cinco) dias  

Manter, se possível, a concessão de empréstimos do 

PBD, observadas as limitações decorrentes do 

Regulamento dos Empréstimos, da disponibilidade 

de recursos no fluxo de caixa, bem como da 

legislação aplicável, especialmente, Resolução CMN 

nº 3.792/2009 e suas posteriores alterações (2.4.2) 

5 (cinco) dias 

Implantar o Manual de Riscos de Investimentos 

(2.4.3) 
60 (sessenta) dias 

Revisão detalhada das variáveis que compuseram o 

déficit apurado em 2014 com foco na busca de 

alternativas legais que atenuem o impacto do plano 

de equacionamento na renda dos participantes e 

assistidos 

120 (cento e vinte) dias 

Alterar a composição do Comitê de Investimentos, 

para que o mesmo, enquanto não aprovada a 

alteração estatutária, seja composto por 1 (um) 

profissional de cada Diretoria, exceto financeira, sob 

coordenação do Diretor Financeiro (2.4.4) 

120 (cento e vinte) dias 

Aprovação de novo plano de equacionamento 

(2.4.7) 
Até 31/12/2015 

Implantação do novo plano de equacionamento 

(2.4.8) 
Abril de 2016  

Relatório Circunstanciado 
Os Compromissários se 
comprometem, ainda, a 
encaminhar à Previc, 
trimestralmente, relatório 
circunstanciado das 
obrigações aqui firmadas, 
destacando o cumprimento 
do presente. 
 



Processo de Aprovação de Investimento 

• Área Financeira recebe propostas 

• Analista da Gerência de Aplicação, parte da Diretoria Financeira, elabora 

analise, que chancelada pelo Gerente da área a encaminha para as 

seguintes áreas: 

– Gerência de Risco - avaliação do risco 

– Gerência de Ativos – atestado de enquadramento 

• O processo com as análises é encaminhada ao Comitê de Investimento, 

que recomenda ou não a operação, e a encaminha para deliberação. 

Após o Comitê de Investimento é requisitada a opinião legal do mesmo.   

• Conforme as alçadas listadas abaixo, a operação pode ser aprovada pelo 

Diretor Financeiro/AETQ, Diretoria Executiva ou pelo Conselho 

Deliberativo: 

   Diretor Financeiro / AETQ Diretoria Executiva Conselho Deliberativo 

Até 1%  Acima de 1% até 5% Acima de 5% 



Melhorias 

• A Política de Investimento contempla as seguintes melhorias: 

– A redução da alçada do Diretor Financeiro para decisão sobre os 

investimentos de 2%  para 1% dos recursos garantidores dos planos; 

– Para investimentos de crédito novos serão aceitas apenas as 

avaliações de risco de crédito (“credit rating”) das maiores agências 

internacionais: Moody´s, Standard & Poor´s e Fitch 

• A criação da Gerência de Riscos e contratação do Gerente 

de Risco, área alocada na Presidência 

– Implementação do Manual de Riscos  

– Nova gerência melhorou a governança do Instituto pois implementou a 

segregação de funções, possibilitando a mitigação de riscos e 

evitando possíveis conflitos de interesses 

 
 

 



Alocação em Títulos Públicos 

Plano PBD Títulos Públicos R$ % Total 

Dez/2011 117.885 2,2% 

Jun/2015 793.447 15,2% 

Plano PostalPrev Títulos Públicos R$ % Total 

Dez/2011 470.106 36,8% 

Jun/2015 1.571.545 50,6% 



Transparência e Governança do Instituto 

– A criação do boletim Postalis em Números, que permite aos 
participantes  acompanhar de perto os dados da gestão dos planos 
e é, inclusive, fonte de insumos para os questionamentos presentes 

– Eventos de  apresentação dos números do Postalis para 
associações de participantes, bem como em centros regionais dos 
Correios, envolvendo a Diretoria e/ou Diretor-Presidente 

– Os quatro integrantes do Comitê de Investimentos são indicados por 
cada uma das Diretorias do Instituto e aprovados pelo Conselho 
Deliberativo  

– Criação da Auditoria Interna em ligada diretamente ao Conselho 
Deliberativo  

– Fase final de implementação de novo Estatuto com a eleição dos 
Diretores de Administração e de Seguridade  - já aprovado pelo 
Conselho Deliberativo, Correios e DEST 

– Eleições para Conselho Deliberativo e Fiscal sempre ocorreram nas 
suas devidas datas e de forma transparente   

 






