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PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO DE INVESTIMENTOS 

PARTE I 

 

A Fundação Copel modificou parcialmente sua política de remuneração criando um mecanismo de 

reconhecimento de mérito chamado ‘Premiação de Desempenho Extraordinário de Investimentos’ cuja 

principal característica é a de favorecer tão somente o grupo de empregados que atuam na área de 

investimentos, cujo escopo tem a virtude de mesclar conceitos diversos como prêmio, 

desempenho, investimento extraordinário. Esta nova modalidade de remuneração foi aprovada 

pelo COD, na reunião realizada em 09/09/2020, e o termo de aprovação foi lavrado na Ata de nº 

304. Em suma, o seleto grupo de profissionais da área de investimentos terá uma espécie de 

premiação adicional toda vez que apresentar um desempenho extraordinário nas aplicações do 

mercado de capitais.  

1. Introdução ao Conceito do Desempenho Extraordinário 

Essa nova forma de remuneração começa com o caráter personalíssimo da medida, cuja pretensão 

é aumentar a rentabilidade dos investimentos através da concessão de incentivo extra que estimule 

a busca por melhores resultados. Antes mesmo de se converter em instrumento capaz de gerar 

maior rentabilidade dos investimentos, se apresenta como um procedimento discriminatório que 

objetiva aumentar ainda mais os ganhos de um grupo que atualmente detém os maiores salários 

pagos pela Fundação Copel. Os profissionais da área de investimentos recebem treze salários 

anuais, salários estes que competem com ganhos acima da média de mercado e se aproximando, 

via de regra, aos maiores salários de mercado consoante pesquisa salarial periodicamente produzida 

pela ABRAPP. Também recebem bônus anual para compensar perdas inflacionárias de seus 

salários, são beneficiados com o pagamento do 14º salário, na forma de remuneração variável. A 

remuneração resultante destinada a este grupo se assemelha aos incentivos pagos por instituições 

financeiras de investimentos, mesmo sendo a Fundação Copel uma instituição que não opera neste 

mercado concentrando-se na administração de planos previdenciários, conhecidos como ‘fundos 

de pensão’. Assim não se denota a presença do conceito de desempenho como tradicionalmente é 

reconhecido na política salarial das empresas de um modo geral.  

2. Fonte dos Recursos  

A fonte dos recursos para pagar o novo incentivo de remuneração é o caixa da Fundação Copel, 

equivale dizer que os recursos para pagar esta remuneração extraordinária sairão do bolso dos 
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próprios aposentados, pensionistas e de participantes da ativa. Do ponto de vista prático, se traduz 

em aumento de despesas administrativas. Quanto ao controle de despesas observa-se uma ausência 

quase total de medidas gerenciais ou ações concatenadas para proporcionar uma substancial 

redução de gastos, principalmente, dos custos de folha de pagamento, criados pelas gestões da 

Fundação Copel que se sucederam nos últimos anos. 

3. Cadeia de Argumentos Contrários ao Prêmio de Desempenho Implementado  

Dentre dos fatos que sustentam a postura contrária à adoção dessa forma de remuneração, é 

possível alinhavar pontos que merecem uma análise mais profunda julgada de vital importância: 

I. A Fundação Copel paga salários competitivos para a quase totalidade do seu quadro de 

pessoal; assim, eventuais empregados insatisfeitos com os ganhos atuais, dificilmente 

estariam dispostos a pedir demissão e buscar novas oportunidades no mercado correndo 

riscos para enfrentar a dureza e exigência às quais empresas privadas submetem os seus 

colaboradores para manter a competitividade. O mercado atua com metas elevadas e 

desafiadoras, e quem não cumprir a meta está “fora”. Isso explica o baixo turnover de 

pessoal na Fundação Copel. 

II. As pesquisas de opinião encomendadas periodicamente pela Fundação Copel apontam 

índices elevados em quase todos os itens pesquisados; a questão que se relaciona ao quadro 

de pessoal tem apontado para resultados indicadores de que a FC é uma das melhores 

empresas para se trabalhar. Sem dúvida, qualquer pessoa gostaria de trabalhar numa 

empresa onde parece ter pouca cobrança de resultados e que proporciona ganhos 

vantajosos e oferece segurança e benefícios adicionais raramente encontradiços em outros 

fundos previdenciários.  

III. Combinando as duas assertivas anteriores, o status quo predominante leva algumas pessoas a 

pensar mais no que ganha do que no trabalho e nos resultados que deve realizar e produzir. 

De outro lado, se o pessoal da área de investimento se considera mal remunerado, ganha 

pouco e que a situação assim é insustentável, sugere-se buscar outro emprego e sair da 

Fundação. Somente tomando decisões desta envergadura poderão testar o mercado e 

constatar – tardiamente - que seria melhor ter permanecido na Fundação Copel. A 

pergunta propícia é: “Quem se habilita a sair por primeiro? ”       

IV. Empresas e grandes corporações financeiras, raramente pagam bônus e gratificação de 

função para quem exerce cargo gerencial. Nos dias atuais os aumentos reais de salários 

estão restritos a um mínimo que muitas vezes não chega a cobrir as perdas inflacionárias; 

mesmo assim são compensados com a retirada de outras regalias encurtando o cardápio de 

vantagens. Normalmente, o pessoal das áreas de investimentos tem jornadas de trabalho 



4 
 

que facilmente superam o expediente de 8 horas/dia de trabalho; muitos iniciam o trabalho 

cedo e tarde da noite ainda estão a postos. Receber horas extras, nem pensar! E quando 

acontecem o banco de horas resolve a questão.  

V. Agora, olhando para a situação das patrocinadoras da Fundação Copel, nenhuma delas 

paga salários exorbitantes nem vantagens que sejam exclusivas para determinadas 

categorias, basta ver os acordos coletivos dos últimos anos. Os tempos de bonança nas 

negociações salariais se extinguiram não havendo, portanto, espaço para aumentar despesas 

administrativas.  

VI. A proposta da Fundação sobre a qual está sendo tecida a presente análise crítica, peca pelo 

excesso de custo. Pode ser encarada como uma medida irresponsável para não dizer 

absurda se atentarmos para a situação de aposentados e pensionistas dos extratos menos 

privilegiados. Hoje mais de 1500 assistidos se afastaram do plano de saúde cujas 

mensalidades cresceram assustadoramente nos últimos dez anos quando comparadas com 

os aumentos dos benefícios assistenciais. Será que estas pessoas gostariam de ver 

implementada uma política exclusivista para um grupo que, dentre suas reais atribuições e 

independentemente do que ganham, devem trazer os melhores resultados para a Fundação 

Copel, pois também dela fazem parte? Ou isto não tem a menor relevância?   

VII. Esta análise vem demonstrar o dever de anunciar o descompasso que se instalará com a 

aprovação dessa política, haja vista que demandará um complexo sistema de controle para 

chegar ao valor do prêmio. A premiação pelo desempenho será paga quando ocorrerem 

ganhos extraordinários nos investimentos, reza a proposta. E quando ocorrer perdas e 

prejuízos por investimentos mal planejados ou realizados de forma imprudente ou 

arriscando ganhos maiores? Por acaso, os beneficiados farão a pronta devolução dos 

prêmios auferidos nos tempos favoráveis, ressarcirão o prejuízo causado?  

VIII. O que acontecerá não tem como avaliar em termos precisos; não ficou claro se a Fundação 

Copel desenvolveu estudos profundos sobre a matéria. Tem-se a certeza de que sua 

implementação foi mais rápida do que se pode imaginar. Razões como as apontadas no 

presente documento caracterizam a proposta como intempestiva, inoportuna, onerosa e 

desconexa.        

A argumentação acima apresentada serviu de base para a produção de correspondência enviada à 

Fundação Copel (COD), na qual a NovAAPC requer a imediata revogação da medida 

implementada, com nova apreciação pelo Conselho Deliberativo à luz de novos estudos a respeito.  

Continue lendo a matéria em sua Parte II, onde se apresenta extenso conjunto de informações 

numéricas com excelente abordagem técnica.  
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PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO DE INVESTIMENTOS 

PARTE II 

1. Objeto da Matéria 
 
Trata de uma análise realizada pela Câmara Técnica Gestão Financeira da NovAAPC, a respeito 

da proposta da Fundação Copel FC que visa elevar de maneira substanciosa a remuneração dos 

Analistas de Investimentos da Fundação Copel, desprovidas de base técnica e extrapolando os 

valores praticados no mercado. 

No passado 09/09/2020, O Conselho Deliberativo da Fundação Copel (com o voto contrário de 

dois dos três Conselheiros eleitos pelos participantes) aprovou uma das mais polêmicas propostas 

apresentadas pela DIREX. Através desta proposta, a partir dessa data, o gerente e os analistas da 

área de investimentos da Fundação passam a fazer jus a um prêmio de desempenho, que no jargão 

do mercado financeiro é denominado de bônus de performance. É inconcebível que empregados 

dos fundos de pensão recebam bônus de performance, quando boa parte dos investimentos que 

são geridos por gestores terceirizados que recebem uma taxa de performance que não custa barato 

para a Fundação Copel.  

2. Sobre o Rito de Aprovação 

A aprovação desta controvertida matéria seguiu um rito que, no mínimo, poderia ser classificado 

como pouco transparente, no sentido de não ter permitido amplo debate e discussão da matéria, 

tanto no âmbito do COD, como também entre os próprios participantes, que em último caso são 

aqueles que arcarão com os custos para pagar pelo bom desempenho que se espera dos 

profissionais que atuam na área de investimentos. 

Inicialmente, este assunto era o décimo item da pauta da Reunião Extraordinária nº 303, de 

03/08/2020, a ser apresentado em caráter informativo. Dois itens da pauta de dita reunião não 

foram apreciados, respectivamente, o segundo item, “Apresentação do Plano de Trabalho Detalhado de 

Auditoria Interna” e o mencionado no décimo item. Com relação ao segundo item, está apontado na 

Ata da 303ª da Reunião o seguinte registro:  “O assunto será abordado na próxima reunião”. Todavia, 

por algum motivo, o décimo item deixou de ser apreciado não havendo explicação plausível e sem 

determinar outra data futura para sua apreciação. É aqui que reside o maior problema: ocorre que 
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este assunto que tinha caráter informativo na 303ª Reunião, passou a ser pautada em caráter 

deliberativo na 304ª reunião, marcada para o dia 09/09/2020, em reunião realizada no período da 

tarde com uma pesada agenda que apreciou e deliberou uma pauta extensa de assuntos muito 

importantes. Esta pauta deveria ser conduzida de forma mais diligente, o que demandaria avançar 

os debates em – pelo menos – mais de uma jornada. A leitura das 227 páginas da Ata da 304ª 

Reunião, das quais 93 referem-se à premiação de performance, pode dar uma ideia mais precisa da 

forma superficial com que foram deliberados alguns assuntos. Por maior que seja a capacidade e 

conhecimento do apresentador do assunto e da compreensão dos conselheiros, é muito difícil de 

acreditar que um tema de complexidade técnica tão denso e com um arrazoado tão extenso possa 

ter sido completamente apreendido neste curto espaço de tempo por parte dos membros do 

Conselho. Não resta dúvida que, considerando os dois votos contrários, os votos a favor sequer 

tenham sido vertidos com o pleno conhecimento deste assunto.  

3. Sobre a Proposta Aprovada 

A justificativa apresentada passa muito longe da realidade da gestão de recursos de um fundo de 

pensão, e mais parece estar adequada à comparação de gestoras terceirizadas de recursos, 

instituições financeiras e gestoras independentes. 

A comparação de remuneração do gerente e dos analistas da FC é realizada com quatro instituições 

privadas: Mercer, Bahia, Quest e Vinci. A primeira é uma empresa global de consultoria que ajuda 

organizações em seus desafios de Recursos Humanos, Previdência, Investimentos, Saúde e 

Benefícios. As outras três são gestoras independentes de recursos com produtos para atender 

diferentes perfis de investidores. A FC é cliente da Mercer e tem aplicações no valor de R$ 280 

milhões nos fundos geridos pelas outras três instituições. O correto seria fazer um comparativo de 

remunerações com entidades congêneres: Fundação Fibra, Fusan, Forluz, Real Grandeza, Funcesp 

entre outras entidades do setor de energia elétrica. A ABRAPP, Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, realiza anualmente Pesquisa Salarial, oferecida 

sem custo para as suas associadas, inclusive a FC. Informação pertinente é o que não falta para se 

comparar adequadamente a remuneração dos empregados da FC com o mercado. 

Da apresentação realizada pela Diretoria Financeira na 304ª Reunião, pode-se concluir que: i) A 

Fundação Copel paga 16,67 salários anuais a todos os seus empregados; ou seja 3,67 a mais do que 

qualquer trabalhador de empresas privadas recebe; ii) O gerente da área de investimentos recebe 

uma remuneração de 16,67 salários por ano de mais de R$ 28 mil mensais, perfazendo R$ 481 mil 

por ano. Se este é um salário baixo, certamente não deve ser no Brasil, onde o salário mínimo é de 

pouco mais de R$ 1.000,00 reais. 
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A proposta pretende que, superadas as metas, o gerente venha a receber até 30 salários por ano, a 

preços de hoje perfazem R$ 882.000,00/por ano, podendo inclusive, chegar a R$ 1.062.000,00. É   

pouco quando comparado com o salário pago pelas quatro empresas utilizadas para comparação? 

Em toda a vida da patrocinadora Copel, nunca se viu salários desta dimensão. 

 

Fonte: Proposta apresentada pela Fundação Copel ao COD em 09/09/2020 

4. Sobre os Resultados Obtidos pela Atual Gestão de Investimentos 

Uma das pérolas citadas pela Diretoria Financeira para justificar a aprovação do prêmio de 

desempenho é esta: “Trabalha-se como uma asset, entrega-se como uma asset e não recebe como tal”1; e nem 

poderia, pois, o trabalho de uma “asset” é muito diferente do trabalho de um fundo de pensão. 

Ambos trabalham por resultados, mas a motivação, o objetivo e – sobretudo - as metas definidas 

pelos executivos (no caso das assets ou dos Conselhos no das Fundações) são também diferentes. 

Naquelas, o objetivo é o máximo ganho, as metas são de crescimento de patrimônio sob gestão, 

pois, maior o patrimônio, maiores são os ganhos. As taxas de administração e de performance 

incidem sobre o patrimônio. No caso dos fundos de pensão o ganho por si não é um objetivo, mas 

sim o equilíbrio dos planos sob a ótica do passivo (representado pelos benefícios concedidos) e a 

rentabilidade ajustada pelo risco que os participantes gostariam de incorrer para valorizar seu 

fundo de reserva, sob a ótica dos benefícios a conceder. 

Isto mostra que o risco não pode ser o mesmo para os trabalhadores mais jovens que estão 

iniciando seu período laboral, do risco daqueles que já estão às vésperas de encerrá-lo, 

                                                           
1
 Tem sido um fenômeno recorrente o uso e abuso de “chavões” do mercado por parte de dirigentes que pouco sabem, mas que acreditam que utilizando 

chavões demonstram conhecimento técnico. 
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notadamente uma questão que os dirigentes da FC parecem desconhecer, pois não se preocupam 

com as expectativas dos participantes, especialmente daqueles que se encontram próximos da 

aposentadoria e não gostariam de ver o valor da quota de sua reserva num movimento de ‘sobe e 

desce’ contínuo. 

Na proposta da premiação de desempenho - de forma ardilosa - consideram apenas os últimos 5 

anos, quando se sabe que a atual gestão de investimentos atua desde início de 2013.  

 

                                                   

Fonte: Proposta apresentada pela Fundação Copel ao COD em 09/09/2020 

Também todos sabem que os resultados entregues nos primeiros anos foram desastrosos para os 

participantes, o que fica evidenciado no quadro a seguir, especialmente no Plano III. Fieis ao auto-

conceito que tem de si próprios, os atuais gestores sempre culpam às “crises do mercado” pelos 

resultados ruins e creditando unicamente à sua competência os bons resultados. Contudo, os 

números não mentem, como mostram os quadros a seguir: 

PLANO III -   Evolução do PL e do Superávit 

Ano 

PL no final do 

período (R$ 

1.000)  

Rentabilidade 

no ano (%) 

Meta 

Atuarial no 

ano (%) 

Superávit do 

período      

(R$ 1.000) 

Superávit 

Acumulado     

(R$ 1.000) 

Relação 

Superávit 

Acum/PL (%) 

2010 1.627.876 11,38 12,85 37.630 98.755 6,07 

2011 1.844.399 8,61 12,44 (52.447) 46.308 2,51 

2012 2.262.000 18,27 12,57 42.046 88.394 3,91 

2013 2.317.994 -1,55 11,90 (85.661) 2.733 0,12 

2014 2.604.227 10,49 12,34 (46.088) (43.355) -1,66 

2015 2.920.711 10,52 17,40 (8.305) (51.660) -1,77 
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2016 3.520.521 14,01 12,76 54.477 2.817 0,08 

2017 4.034.050 13,20 7,99 88.456 91.273 2,26 

2018 4.549.616 12,35 9,43 (19.495) 71.778 1,58 

2019 5.425.228 20,14 10,23 (61.234) 10.544 0,19 

Fonte: Elaborado com base na informação dos RAIs de 2010 a 2019 

PLANO UNIFICADO -   Evolução do PL e do Superávit 

Ano 

PL no final do 

período (R$ 

1.000) 

Rentabilidade no 

ano (%) 

Atuarial 

no ano 

(%) 

Superávit do 

período 

(R$1.000) 

Superávit 

Acumulado    

(R$ 1.000) 

Relação 

Superávit 

Acum/PL (%) 

2010 3.719.273 14,04 12,85 79.885 494.838 13,30 

2011 3.987.762 13,51 12,44 (60.863) 433.975 10,88 

2012 4.243.000 12,93 12,57 48.276 482.248 11,37 

2013 4.384.644 10,23 11,90 (286.286) 195.952 4,47 

2014 4.636.542 13,21 12,34 47.493 243.445 5,25 

2015 5.040.562 15,91 17,67 64.289 307.734 6,11 

2016 5.371.462 14,01 12,76 44.340 352.074 6,55 

2017 5.543.138 10,49 7,99 138.950 491.024 8,86 

2018 5.753.528 11,16 9,43 162.094 653.118 11,35 

2019 6.019.091 12,49 10,54 214.770 867.888 14,41 

Fonte: Elaborado com base na informação dos RAIs de 2010 a 2019 

É muito estranho entender a razão da proposta considerar apenas os “anos bons” escamoteando 

os ruins. Assim, comentando os resultados do Plano III, nos três primeiros anos desta gestão, fica 

evidente que nesse período conseguiram transformar um superávit de mais de R$ 88,3 milhões 

num déficit de R$ 51,6 milhões. Ou seja, entregaram como resultado três anos consecutivos de 

déficit num montante de R$ 140,1 milhões. Na expressão usada pela Diretoria Financeira, um alfa 

negativo que se fosse incluído na proposta “eliminaria qualquer possibilidade de se pagar 

prêmio de desempenho”. Será que eles não consideraram os primeiros anos da gestão por julgar 

que estavam na “curva de aprendizagem”? 

Mas este não é o único ponto crítico da proposta. No Quadro onde apresentam o “Alfa Apurado”, 

muito claro fica que a maior contribuição, tanto pelo alfa em si e também pelo peso dos recursos 

geridos (54,2%), é do Plano Unificado. O que não se comenta na proposta é que a maior parcela 

de recursos deste plano é constituída por Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) com precificação 

pela taxa de compra dos títulos que deverão permanecer na carteira até o seu vencimento, logo, 

uma carteira de investimentos conservadora, constituída antes do início da atual gestão de 

investimentos. 

A única competência exigida do gestor é saber comprar estes títulos no momento adequado, ou 

seja, quando a taxa de retorno destes títulos supera a meta atuarial. Outra coisa que os atuais 

gestores jamais comentariam é que a maior parcela destas NTN-B adquiridas antes de 2013, o 
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foram com taxas de retorno muito elevadas, o que torna a carteira do plano muito sólida, e foi 

capaz de resistir os três primeiros anos da “curva de aprendizagem”.  Desta forma, consiste um 

absurdo receber o prêmio de desempenho sobre a gestão de uma carteira altamente passiva como a 

do Plano Unificado. 

 

 

A tabela abaixo apresenta novo cálculo do alfa, com os resultados obtidos pela atual gestão de 

investimentos de 2013 até abril/2020, nela fica claramente demonstrado que a exceção do Plano 

Unificado e do Plano Família, os demais Planos (Plano III, Pecúlio, PGA e Prósaude) apresentam 

alfa negativo. 

PL Médio Retorno Benchmark Alfa Vlr Adicionado

2013 a Abr/20 2013 a Abr/20 2013 a Abr/20 Anualizado Por ano

Unificado 5.383 56,0 130,4% 122,7% 0,46 56,5

Capitalização 2.085 21,7 104,3% 152,4% -2,84 -136,8

Mutualismo 1.846 19,2 103,2% 121,4% -1,16 -45,8

Prosaúde 211 2,2 105,8% 110,1% -0,28 -1,2

Pecúlio 23 0,2 106,1% 110,1% -0,26 -0,1

Administrativo 46 0,5 101,3% 110,1% -0,58 -0,6

Família * 19 0,2 25,8% 23,6% 0,37 0,1

Total 9.613 100 -0,59 -128,0

* do inicio do plano

% Total

 

Fonte: Elaborado com base na informação dos Boletins Mensais extraídos do site da Fundação Copel 

A atual gestão de investimentos, tem se caracterizado por fazer a alegria do mercado de gestão de 

recursos. De um lado, terceirizando freneticamente os recursos, e, como consequência disto, 

aumentando cada vez mais a despesa com a gestão terceirizada, isto fica bem evidenciado nos 

quadros abaixo: 

 Evolução da terceirização dos recursos do Plano III e do Plano Unificado 

R$ 1.000 % R$ 1.000 %

2010 118.012 7,0 0,2 40,0 10.057 0,2 0,2 0,0
2011 120.624 6,5 0,0 36,8 5.703 0,1 0,0 0,1
2012 201.752 8,9 0,0 45,3 14.445 0,3 0,0 0,1
2013 258.049 11,1 0,0 52,8 10.469 0,2 0,0 0,1
2014 225.566 8,7 0,0 54,8 21655 0,5 0,0 0,0
2015 508.351 17,4 10,5 63,9 27.080 0,5 0,0 0,1
2016 835.169 23,7 12,9 38,5 135.963 2,5 0,7 56,4
2017 977.777 24,2 13,8 77,4 324.520 5,9 2,6 76,9
2018 1.546.341 36,8 27,5 100,0 406.721 7,9 2,9 99,2
2019 2.804.876 51,7 37,8 100,0 683.597 11,4 4,9 100,0

Fonte: RAIs de 2010 a 2019

Plano III Plano Unificado

Ano
Terceirizado

% RF % RV
Terceirizado

% RF % RV
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Evolução da despesa com Gestão Terceirizada   (R$ 1.000)

Ano Plano III Unificado

2012 2.043 288

2013 6.549 0

2014 4.585 177

2015 3.967 0

2016 6.149 2.785

2017 8.958 4.891

2018 12.849 6.571

2019 28.281 7.983

Fonte : RAIs 2 0 12  a  2 0 19   

5. Conclusões 

A conclusão lógica de tudo o que foi demonstrado é que não cabe o pagamento de prêmio de 

desempenho, particularmente à atual gestão de investimentos, pelos seguintes motivos: 

I. Desde o início em 2013, o histórico de desempenho da atual gestão de investimentos tem 

apresentado resultados muito ruins2; 

II. Graças ao aumento permanente do volume de recursos alocados a gestores terceirizados, 

promovido pela atual gestão de investimentos, as despesas com estes gestores terceirizados 

foram crescendo ano após ano, saindo de R$ 2,33 milhões em 2012 atingindo a soma de 

mais de R$ 36 milhões no último exercício, um aumento de mais de 15 vezes. Cabe 

destacar que a maior parcela desta despesa se refere a Taxas de Administração e Taxas 

de Performance, em 2019 estas responderam por mais de 90% das despesas. Pretendem 

agora elevar essa despesa - naturalmente será custeada pelos participantes - significando 

pagamento de performance em duplicidade. 

III. Não há justificativa para pagar um prêmio de desempenho para a atual equipe de gestão 

que, desde 2013, quando assumiu a área de investimentos da FC, conseguiu destruir valor 

em todas as carteiras em que teve a possibilidade de uma gestão “ativa”. O caso mais 

crítico foi a carteira Capitalização, com perda média anual num período de 7,33 anos, de R$ 

136,8 milhões. Obviamente, a perda recaiu sobre os participantes que se aposentaram ao 

longo desse período, e dos que ainda estão na ativa e amargam esta perda que, associada à 

redução da taxa atuarial, reduz dramaticamente o seu benefício vitalício. 

IV. A única carteira que apresentou boa performance foi a do Plano Unificado, e pode-se 

afirmar que não foi por ação dos atuais gestores, mas sim apesar deles, pois, hoje essa 

carteira apresenta uma solidez invejável construída antes da atual gestão. Se esta carteira 

tivesse de ser terceirizada, a taxa de administração deveria ser muito baixa, pois, como já 

mencionado, é uma carteira que carrega títulos que serão carregados até seu vencimento, 

portanto, não serão vendidos e pouco trabalho exige do gestor. Logo, se a taxa de 

                                                           
2
 https://novaapc.com.br/wp-content/uploads/2019/09/NovAAPC-CTGF-C%C3%A2mara-T%C3%A9cnica-Gest%C3%A3o-Financeira-Relat%C3%B3rio-

Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Gest%C3%A3o-Financeira-da-FC-03set2019-final.pdf 
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administração seria baixíssima, obviamente o gestor terceirizado sequer teria a ideia de 

cobrar taxa de performance encima dela, mas, pela proposta aprovada, esta carteira que 

representa mais de 54% dos recursos, também vai gerar polpuda performance. Isto é 

inadmissível... 

V. A proposta aprovada poderá gerar um passivo trabalhista, em razão das equiparações 

salariais que podem ser solicitadas, inclusive nos meses em que algum analista estiver 

respondendo pela gerência. 

VI. A proposta aprovada, irá aumentar o hiato salarial entre o gerente, os analistas e o pessoal 

da retaguarda e o resto do pessoal. Com bônus 100% o gerente terá um ganho de 83% 

podendo chegar a 121%, a média dos analistas 50%, o pessoal da retaguarda 21%, o 

restante do pessoal da Fundação Copel 0,0% e os aposentados como de praxe, apenas a 

variação da inflação, ao passo que a contribuição para o plano de saúde aumenta a cada ano 

até cinco vezes mais do que o benefício. 

 

 

Fonte: Proposta apresentada pela Fundação Copel ao COD em 09/09/2020 

 

Equipe Técnica da NovAAPC 
Câmara Técnica Gestão Financeira 
25/nov/2020  
 

 


