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AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DA FC  

NUMA PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO 

 

Neste estudo pretende-se demonstrar os resultados da gestão financeira dos Planos Previdenciários 

da Fundação Copel, numa perspectiva crítica e de longo prazo. O período estudado se refere aos 

anos 2010/2018, comparativamente às metas atuariais, rentabilidade e superávits dos planos.    

NOTÍCIA SEM FUNDAMENTO SOBRE RENTABILIDADE DO PLANO III  

1. Em 21 de janeiro de 2019, a diretoria da Fundação Copel divulgava o resultado dos 

investimentos em 2018, mediante matéria inserida no comunicado aos participantes. Naquela 

oportunidade foi enviado um comunicado através de correio eletrônico com o seguinte 

título: “RENTABILIDADES ACUMULADAS EM 2018 SUPERAM 

EXPECTATIVAS”.  

2. No comunicado era anunciado que somente no Plano III, o aumento do superávit no período 

2017-2018, cresceu de 91 para 140 milhões de reais. Esta afirmação de certa forma 

sensacionalista, provocou uma onda positiva de surpresa entre os participantes do Plano III, 

pela primeira vez desde a sua instituição, registrava superávit acumulado desta magnitude. A 

Fundação Copel comentava que "... os expressivos resultados no curto e médio prazo 

são explicados pelas assertivas estratégias de investimentos adotadas”, como se 

tivesse surgido um artífice responsável pela brilhante e alvissareira estratégia que teve o 

condão de oferecer os ganhos expressivos que acabava de ser anunciado.  

3. Alguns meses depois, a edição do RAI2018 – Relatório Anual de Informações, mostrava 

números muito diferentes indicando que os ganhos anunciados não foram aqueles 

publicados em janeiro de 2019. A boa notícia dos extraordinários ganhos durou pouco, 

porque - na verdade - o superávit acumulado foi de apenas 71,8 milhões de reais. Portanto, 

onde foi parar a diferença entre os 140 milhões anunciados em janeiro/2019 e os 71,8 

milhões de reais consignados no relatório RAI2018? Comparando os números apresentados 

e analisando a questão de forma mais precisa, os ganhos anunciados em janeiro de 2019 não 

foram de 140 milhões e a notícia dada não foi além de uma invencionice numérica que 

dificilmente passa numa análise econômico-financeira simplificada.      
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ANÁLISE FINANCEIRA REALISTA 

1. Para quem acompanha de forma mais sistemática os resultados da gestão financeira da 

Fundação Copel não foi uma surpresa absoluta. Ocorre que resultados indesejáveis vêm 

desde 2013 e, em quatro dos últimos seis anos, o resultado anual foi deficitário. Entre 2013 e 

2015 foi gerado um déficit de quase 140 milhões de reais somente no Plano III. Basta ver os 

resultados apresentados pelo Plano III, apontados na Tabela I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA I                                              RENTABILIDADE E SUPERÁVIT DO PLANO III 

Ano 

PL no final do 

período  

(R$ 1.000) 

Rentabilida

de no ano 

(%) 

Meta 

Atuarial 

Anual  

(%) 

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 

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 4.548.801 12,35 9,43 (19.495) 71.778 1,58 

TABELA II                            RENTABILIDADE E SUPERAVIT DO PLANO UNIFICADO 

Ano 

PL no final do 

período  

(R$ 1.000) 

Rentabilidade 

no ano 

 (%) 

Meta 

Atuarial 

Anual 

(%) 

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 5.746.612 11,16 9,43 162.094 653.118 11,35 
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2. Ao se analisar o desempenho dos planos de previdência, além de se manter o foco no 

resultado obtido exercício após exercício é necessário atentar para a evolução ao longo do 

tempo; o resultado de um ano pode ser excepcional, mas insuficiente para assegurar o 

necessário equilíbrio atuarial. Não basta ter uma boa fotografia do momento, é necessário se 

produzir um bom filme. 

3. As tabelas I e II acima mostram claramente que a situação atuarial do Plano III não 

apresenta um perfil de resultados apreciável, pois em 2013 praticamente absorveu o superávit 

acumulado até o ano anterior, e nos dois exercícios seguintes apurou déficits crescentes. 

Somente em 2016 começou e reverter o déficit, mas novamente em 2018 o resultado do 

exercício foi negativo. 

4. O Plano Unificado apresenta uma situação mais confortável que a do Plano III. No período 

analisado, em nenhum momento o plano registrou déficit, mesmo nos momentos de maior 

instabilidade. Ainda assim, em 2013 registrou déficit de mais de R$ 286 milhões, decorrente 

de uma estratégia que será comentada na sequência. 

DEFICIT  E SUPERAVIT  DE PLANOS PREVIDENCIÁRIOS 

1. O surgimento de déficits ou superávits nos planos previdenciários decorrem de três fatores, que 

podem ocorrer de per si ou simultaneamente, a saber:  

• Mudança dos parâmetros atuariais (taxa atuarial, tábua de sobrevivência, etc.) 

• Mercado financeiro 

• Gestão 

2. No que concerne à mudança dos parâmetros atuariais, no caso da Fundação Copel e ao 

longo do período em observação, ocorreram algumas mudanças nas hipóteses atuariais; 

entretanto, a que proporciona maior impacto é a chamada taxa atuarial. A primeira mudança 

da taxa atuarial ocorreu em 2013 quando passou de 6,0% ao ano para 5,75%; em 2014 

baixou para 5,50%. Estas mudanças fazem com que as Provisões Matemáticas “aumentem”, 

ou seja, o passivo atuarial cresce mais do que o ativo. Em 2015 a taxa atuarial subiu de 5,50% 

ao ano para 5,80% mantendo-se neste nível:  

a. Até 2018 no Plano Unificado;  

b. Até 2017 no Plano III, caindo posteriormente para 5,50% em 2018. 
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3. O segundo fator, ou seja, o desempenho do mercado financeiro afeta diretamente o 

resultado dos investimentos; em 2013, houve queda da bolsa medida pelo índice Bovespa   

ano em que sofreu uma queda superior a 15% e a renda fixa medida pelo CDI rendeu pouco 

mais de 8% num cenário de inflação elevada e juros em elevação. O mercado é o “lugar” 

onde o gestor irá buscar retorno para os investimentos, num cenário de instabilidade 

econômica como o vivenciado em 2013, os gestores mais prudentes procuraram sair dos 

investimentos de maior risco buscando abrigo em ativos de menor volatilidade. 

Naturalmente, tem gestores que culpam o insucesso de suas estratégias à situação do 

mercado; e do contrário, quando ocorre sucesso nas aplicações, o mérito é atribuído 

exclusivamente às suas “estratégias assertivas”. Essa comodidade serve apenas como um 

argumento superficial e não combina com o que se espera de uma boa estratégia de 

investimento com ganho financeiro contínuo.  

4. O terceiro fator, a gestão pode tanto amenizar um cenário de mercado negativo, como pode 

também potencializar perdas. Foi isso que ocorreu em 2013 com os investimentos em renda 

fixa. Num cenário que apontava claramente para uma inflação crescente e, 

consequentemente para uma alta da taxa básica de juros, o gestor financeiro deveria assumir 

uma postura cautelosa, mantendo os recursos em modalidades de aplicações mais 

conservadoras, como o CDI/SELIC e não alocando nos títulos de maior risco de mercado 

que desvalorizam mais intensamente diante de ciclos de alta da taxa de juros. 

ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS 

1. Foi justamente o contrário que ocorreu na Fundação Copel ao longo de 2013; houve compra 

de grande volume de NTN-B1 com vencimento em 2050 os títulos mais longos disponíveis à 

época e, portanto, os de maior risco entre os títulos de renda fixa. Ao todo, foram 

comprados 116.971 NTN-B 2050 representando mais de 300 milhões de reais a taxas entre 

4,0 e 5,8% no Plano III, lembrando que quando da compra destes títulos, a taxa mínima 

atuarial era de 6,0% ao ano. Esta estratégia foi particularmente danosa para o Plano III, pois:  

a) quase 20% da renda fixa do Plano III foi alocado segundo esta estratégia;  

b) com aplicações nos títulos de maior prazo médio (duration 16 anos);  

c) mediante taxas extremamente baixas.  

                                                           
1
  NTN-B: Título do governo federal distribuído pelo Tesouro Direto que é mais indicado para quem quer investir no longo prazo. 
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Esta foi uma combinação alto risco que, já no encerramento do exercício 2013 apareceu 

contribuindo para o déficit do exercício do Plano III. 

2. O resultado desta estratégia no segmento de renda fixa do Plano III se tornou preocupante 

ao apresentar retorno negativo de 2,71%; nunca ocorreu perdas desta grandeza com as 

aplicações em renda fixa feitas pela Fundação Copel em tempos passados. Uma perda de 

2,71% quando o CDI chegou ao patamar de 8,05%. 

3. O impacto destas compras tornou-se grande - especialmente no Plano III - pois esse valor 

de 300 milhões de reais representava quase 20% do total da carteira de renda fixa do plano. 

O impacto foi de tal intensidade que perdurou por mais de três anos e o déficit foi zerado 

somente ao final de 2016; e a partir daí inicia-se uma tímida recuperação, contudo, ao final 

de 2018 o superávit acumulado do Plano III representa pouco mais de 1,58% do Patrimônio 

Líquido (PL) do Plano, lembrando que ao final de 2010, o superávit era superior a 6% do PL.  

4. Ainda pode-se aquilatar que o déficit do Plano III foi motivado pela compra de mais de 300 

milhões de reais em NTN-B a taxas muito abaixo da meta atuarial, provocando a queda no 

valor da quota do plano, causando perdas aos participantes, especialmente para os que se 

aposentaram nesse período. 

O CONTRAPONTO 

Alguém poderá arguir que alocar esses recursos em alternativas de menor risco - como o CDI – não 

seria o suficiente para cobrir a exigência atuarial (INPC + 6% a.a.) com a inflação em alta. Este 

argumento pode até ser verdadeiro, mas num cenário de inflação com tendência para alta, 

certamente a estratégia de investir em NTN-B com vencimento em 2050 a juros abaixo da meta 

atuarial, não seria a mais indicada. Pode-se afirmar com absoluta segurança que não foi uma escolha 

acertada! 

QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS  

1. O impacto negativo da compra destes títulos já era mostrado no Relatório Anual de 

Investimentos RAI 2013, quando esses 300 milhões de reais haviam se desvalorizado em 

mais de 52 milhões de reais, como mostra a tabela abaixo. O RAI 2014 não está disponível 

no site da Fundação, mas seguramente mostra uma desvalorização ainda maior. O RAI de 

2015 mostra que estes títulos tinham desvalorizado mais de 87 milhões de reais. 
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2. No quadro acima, constam apenas os “Títulos Mantidos até o Vencimento”, isto é, aqueles 

precificados pela taxa de compra; há ainda os “Títulos para Negociação”, isto é, aqueles 

precificados pela taxa de mercado, como mostra a tabela a seguir:               

 

É muito provável que nesta última categoria, existam NTN-B também comprados a taxas 

extremamente baixas. Note-se o elevado volume de Notas do Tesouro Nacional – NTNs - 

adquiridas para a carteira do Plano III, em valor superior a 258 milhões de reais. Isto, 

contudo, somente poderia ser identificado por meio de competente processo de auditoria. 

PERDAS NOS PLANOS PECULIO, PROSAUDE E ADMINISTRATIVO 

1. O investimento em NTN-B não se restringiu apenas aos Planos III e Unificado, senão 

também se estendeu ao Plano Pecúlio, ao Administrativo e certamente ao Prosaúde. 

Logicamente, o resultado destes investimentos, conforme mostra Tabela III2 de 

rentabilidade abaixo, não foi a melhor assertiva: 

 

                                                           
2
 As Tabelas I, II e III foram produzidas a partir de dados oficiais divulgados pela Fundação Copel; as Tabelas que mostram os “Títulos para 

Negociação” e “Títulos mantidos até o vencimento” são reproduções das tabelas constante no RAI – Relatório Anual de Investimento, da FC.   
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TABELA III         PERDAS NOS PLANOS PECULIO, PROSAUDE E ADMINISTRATIVO 

Plano PL R$(1.000) 2011 2012 2013 "Perda" R$ (1.000) 

Pecúlio 10.747 (*) 12,00% ND 3,49% - 489,8 
Prosaúde 147.600 (**) ND ND ND - 6.500,0 
Administrativo 30.168 (*) 15,75% ND 1,28% - 2.040,5 
CDI  11,60% 8,4% 8,05%,  

     (*). Refere-se ao final de 2013- RAI 2013 
     (**). Refere-se ao final de 2012 – RAI 2012. Esta informação não consta no RAI 2013.    ND = não disponível 

2. A "Perda" citada na última coluna da tabela III refere-se à rentabilidade obtida menos o 

retorno do CDI. O descolamento da rentabilidade de 2013 em relação ao CDI resultou 

do desenquadramento da gestão em relação ao Índice de Referência (benchmark) definido na 

Política de Investimento para estes Planos. O RAI 2103 não apresenta o PL e nem a 

rentabilidade do Prosaúde, a “perda” foi estimada considerando a mesma rentabilidade do 

Pecúlio sobre o PL do ano de 2012. O RAI de 2012 não apresenta a rentabilidade do 

Pecúlio, Prosaúde e Administrativo, o que pode denotar a falta de transparência. 

3. A solução encontrada pelos gestores para ocultar este desenquadramento foi tão grave quanto o 

baixo retorno em investimentos. Os gestores, em final de outubro de 2013, ao perceberem a 

errática decisão tomada, ao invés de buscar reenquadrar a carteira de investimentos ao 

benchmark definido na Política de Investimentos, mudaram o benchmark, saindo do CDI, para 

um misto de 70% de IMA-B + 30% do CDI. Foi aplicada uma verdadeira "pedalada" na 

Política de Investimentos!  

4. Como agravante tem-se que esta alteração não foi precedida de: i) estudo técnico adequado; 

ii) discussão da matéria no Comitê de Investimentos; iii) concordância da área de compliance, 

que parece não ter tomado conhecimento desta alteração. Após ser percebido que a 

estratégia utilizada estava no caminho incerto, já a partir de 2015 ocorreu uma mudança 

radical no perfil das carteiras, voltando-se para investimentos de maior risco, tanto risco de 

mercado como também risco de crédito. Apesar desse fato, os resultados dos últimos anos 

apenas ficam dentro daquilo que outras Entidades de Previdência têm obtido. 

5. O desenquadramento provocado pela compra de grande volume de NTN-B na carteira desses 

fundos, além de provocar o desenquadramento em relação à Política de Investimentos, 

derrubou a rentabilidade em 2013; isto também prejudicou diretamente aos participantes, 

pois, com um retorno mais baixo no Prosaúde, a correção das mensalidades poderia ter sido 

mais baixa, um efeito que ocorre também no Plano Pecúlio e do Administrativo. 

6. Com relação aos últimos resultados de 2018, ambos os planos tiveram rentabilidade acima da 

taxa atuarial: o Plano III com 12,35% e o Plano Unificado 11,16% ante a meta atuarial de 
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9,43% (INPC + 5,80% a.a.). Este resultado reflete a recuperação do mercado financeiro, 

onde o Índice Bovespa subiu 15,03%, a taxa básica de juros manteve-se em 6,50% a.a., nível 

baixo que valoriza as carteiras de renda fixa. De um modo geral, esta recuperação referencial 

do mercado fez com que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC - 

apresentassem bons resultados em 2018. A seguir alguns exemplos interessantes: 

a. FORLUZ reportou rentabilidade de 11,46% no Plano A (plano saldado equivalente 

ao Plano Unificado da FC). No Plano B de Contribuição Variável 10,34% no perfil 

conservador, 11,16% no moderado e 12,42% no agressivo.  

b. FUNCESP, maior fundo de previdência de empresa privada, com PL administrado 

superior a 29 bilhões de reais, reportou 12,70% no Plano Benefício Definido; 

12,15% no Plano de Contribuição Variável e 14,42% no Plano Beneficio 

Suplementar Proporcional Saldado. O resultado consolidado corresponde a 13,94% 

de rentabilidade.  

c. A Fundação REAL GRANDEZA obteve rentabilidade de 12,47% no Plano 

Benefício Definido e 11,27% no Plano Contribuição Definida e ainda 13,95% nos 

Fundos Assistenciais. 

Com relação à mudança da gestão com aumento do risco das carteiras, houve além do aumento do 

risco de crédito, a intenção de realizar investimentos no exterior, com sérios riscos à perda da 

Imunidade Tributária da Fundação Copel. Atualmente, todas as entidades de previdência gozam de 

isenção do Imposto de Renda. Esta isenção pode ser revertida a qualquer momento, mas a perda da 

imunidade tributária depende de aprovação de emenda constitucional, um caminho longo e difícil.    

CONCLUSÃO 

Fica evidente que os bons resultados ocorreram, mas de uma maneira generalizada, não podendo ser 

considerados extraordinários; fica claro também que uma gestão prudente evita perdas para os 

participantes da Fundação, enquanto que uma gestão errática, além de elevar o risco sem a 

contrapartida de melhores resultados, penaliza diretamente aos participantes ao se refletir na redução 

do benefício de aposentadoria e no reajuste elevado das mensalidades do Prosaúde. Se o superávit 

realmente tivesse atingido 140 milhões de reais, como efusivamente divulgado em janeiro de 2019, 

este poderia ter sido um resultado digno de comemoração. Parece que, de maneira artificial, 

divulgou-se um superávit inexistente com o intuito de impressionar favoravelmente a recém 

empossada Diretoria da Patrocinadora. 

Equipe Técnica da NovAAPC – agosto de 2019 
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Aprovação do Relatório pela  
Diretoria da NovAAPC 
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Aprovação pela Diretoria da NovAAPC 
 
 
O presente Relatório da Câmara Técnica Gestão Financeira do Núcleo de Observação e Vigilância 
dos Aposentados e Pensionistas da Copel, que avaliou a gestão financeira da Fundação Copel numa 
perspectiva de longo prazo (2010 a 2018), foi considerado aprovado em seu inteiro teor. 
 
Assim, fica a Diretoria autorizada a utilizar as informações totais ou parciais para serem divulgadas. 
 
21/08/2019 
 
 
Diretoria da NovAAPC 
 
 
 
Original assinado por: 
 

Silmar Brunatto van der Broocke 
Presidente 
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João Gualberto Kowalski 
Vice Presidente 
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Arnaldo José Rigon 
Primeiro Secretário 
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Fernando Fontes Pereira 
Segundo Secretário 
 

 

 
 

 

 


