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A FABASA continua crescendo e apresentando performance po-
sitiva aos participantes. Do início do ano até o dia 15 de julho, a 
rentabilidade do Plano CD foi de 10,42%. No mesmo período, os 
investimentos baseados no CDI renderam 3,35%. Os resultados 
foram divulgados por Dermeval Lima Filho, Diretor Administrativo 
e Financeiro da instituição, no encontro “As novas regras do jogo”, 
promovido pela Associação dos Técnicos de Nível Universitário da 
Embasa (ATUE). 

Convidado como palestrante, Dermeval destacou o importante 
papel da previdência complementar, a atuação da FABASA e as 
oportunidades que os participantes têm de incrementar sua apo-
sentadoria com aportes voluntários. “Hoje, 84% das pessoas que se 
aposentam pelo INSS recebem até dois salários mínimos. A renda 
cai bastante, mas os gastos aumentam. A FABASA vem alcançando 
bons resultados. Num comparativo com os maiores fundos VGBL e 
PGBL, superamos todos”, disse Dermeval. De acordo com os dados 
da ANBIMA, as 5 maiores instituições financeiras do país – Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander – apre-
sentam rentabilidade média nos seus maiores fundos de previdên-
cia privada na ordem de 90% do CDI. Enquanto isso, a FABASA vem 
apresentando as seguintes rentabilidades em seu plano CD:

Desempenho FABASA

2016 117,43% do CDI

2017 132,36% do CDI

2018 146,11% do CDI

Até final de julho/2019 285% do CDI

O Diretor também apresentou dados alarmantes sobre a posição 
atual do Brasil. Um levantamento feito pelo Banco Mundial revela 
que a formação de uma poupança privada no país para sustentar 
os idosos no futuro deixa a desejar. Em um ranking de mais de 144 
países, o Brasil ocupa o 101° em reserva de aposentadoria. Em 2017, 
apenas 11% dos brasileiros declararam poupar para a velhice. “A 
gente está atrás de países como a Bolívia, que é muito mais pobre 
que o Brasil. Enquanto a média mundial é 21% e a da América inteira 
é 12%, o Brasil tem apenas 11%. Isso é preocupante”, afirmou.

Além de Dermeval, outros dois convidados participaram do evento, 
abordando os temas Reforma da Previdência e Mercado de Capitais 
em grupos de investimentos.

Poupança ideal
Uma pesquisa global da Willis Towers Watson sobre preocupações 
dos empregados em relação a sua situação financeira, hoje e no 
futuro, (Global Benefits Attitudes Survey – GBAS) mostra que 83% 
estão poupando, em média, abaixo do ideal, que é 18% da renda 
mensal. Mas, sabem da necessidade de poupar mais para uma apo-
sentaria segura.

A contribuição líquida média do participante ativo da Fabasa é de 
6,69% do salário, com mesmo percentual de contribuição por parte 
da Embasa, o que soma 13,38% da renda. Dermeval destaca que 
o aporte é um bom negócio para completar ou ultrapassar a meta 
de 18%. “As contribuições voluntárias podem ser realizadas a qual-
quer momento, e contam com benefício fiscal. Este ano, recebemos 
R$ 1.405.940, valor que representa um recorde para a instituição”, 
pontuou.
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Evolução da Rentabilidade do Plano BD

Periodicidade Rentabilidade Meta Atuarial

Julho 2019 0,66% 0,54%

Ano 2019 5,82% 5,75%

Últimos 12 meses 9,30% 8,74%

Evolução da Cota do Plano CD

Período Valor (R$) Rentabilidade 
da Cota (%)

Meta Atuarial 
(INPC + 5%) CDI (%) IBX (%) IBOVESPA (%)

Julho 2019 9,0695949308 

Variação no Mês 1,25 0,51 0,57 1,17 0,84 

Variação no Ano 10,43 5,50 3,66 16,94 15,84 

Acumulado 12 meses 16,99 8,30  6,35 30,86 28,52 

Desempenho dos Planos

Desempenho dos Investimentos

Benefícios Pagos 

Mês

Plano BD

TotalAposentadorias
Pensão Morte Resgate

Tempo de Serviço Idade  Invalidez

Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$)

Julho/19 101 429.507,00 5 26.137,48 13 32.232,45 40 90.028,10 0 0,00 159 577.905,03

Junho/19 101 429.507,00 5 26.137,48 13 32.232,45 40 90.028,10 0 0,00 159 577.905,03

Patrimônio Geral

CONTA (Balancete Contábil) VALOR (R$)

Disponível (saldo em conta corrente) 477.304

Gestão Previdencial (recursos a receber) 2.256.326

Gestão Administrativa (contas a receber) 920.796

Programa de Investimentos 799.631.394

*Permanente (imobilizado) 258.865

TOTAL 803.544.686

* São os bens móveis da Entidade (cadeira, mesa, equipamentos, etc).

Programa de Investimentos

Segmento Patrimônio (R$) 
Julho/19 % Patrimônio (R$) 

Junho/19 % Patrimônio (R$) 
Maio/19 % Resolução 

CMN 4.661

RENDA FIXA 700.504.451 87,60 688.610.945 87,72 687.766.448 89,63 100%

   Título Público 649.209.333 81,19 638.486.973 81,33 636.235.143 82,91 100%

   Título Privado 51.295.118 6,41 50.123.972 6,38 51.531.305 6,72 80%

RENDA VARIÁVEL 64.986.453 8,13 62.577.773 7,97 46.179.075 6,02 70%

   Fundos Abertos 64.986.453 8,13 62.577.773 7,97 46.179.075 6,02 70%

INVEST. EXTERIOR 3.264.608 0,41 3.276.178 0,42 3.161.233 0,41 10%

   Fundos Abertos 3.264.608 0,41 3.276.178 0,42 3.161.233 0,41 10%

MULTI MERCADO 8.310.828 1,04 8.307.123 1,06 8.254.164,41 1,08 20%

   Fundos Abertos 8.310.828 1,04 8.307.123 1,06 8.254.164,41 1,08 15%

EMP. PARTICIPANTES 20.860.103 2,61 20.566.244 2,62 20.291.152 2,64 15%

INVEST. IMOBILIÁRIO 1.704.950 0,21 1.705.179 0,22 1.709.501 0,22 20%

TOTAL 799.631.393 100,00 785.043.442 100,00 767.361.574 100,00 ---------

Rentabilidade

Consolidado FABASA Plano BD Plano CD Plano PGA

Segmento Julho 2019 Acumulado 2019 Julho 2019 Acumulado 2019 Julho 2019 Acumulado 2019 Julho 2019 Acumulado 2019

Renda Fixa 0,98% 9,33% 0,65% 5,79% 1,02% 9,77% 0,56% 3,59%

Renda Variável 4,06% 21,28% - - 4,06% 21,28% - -

Invest. Exterior -0,35% 9,94% - - -0,35% 9,94% - -

Multimercados 0,04% 2,82% - - 0,04% 2,82% - -

Op. Participantes 1,40% 10,56% 1,40% 10,56% 1,40% 10,56% - -

Invest. Imobiliário 0,59% 6,09% - - 0,59% 6,09% - -

Consolidado 1,23% 10,15% 0,66% 5,82% 1,28% 10,61% 0,56% 3,59%

Quadro de Participantes

Mês

Plano BD Plano CD
Total Geral
(BD + CD)Ativos Aposentados Pensão por 

Morte Total (BD) Ativos Autopatrocinados Diferidos Aposentados Aposentado por 
Invalidez

Benefício de 
Pensão Total (CD)

Julho/19 12 119 40 171 4.188 66 0 489 1 10 4.754 4.925

Junho/19 12 119 40 171 4.194 63 0 491 1 10 4.759 4.930

Mês

Plano CD

TotalAposentadoria 
Normal

Benefício de 
Pensão Resgate Pecúlio Morte Pecúlio Invalidez Pecúlio Adicional Portabilidade Resgate

Parcelado
Aposentadoria por 

Invalidez

Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$)

Jul/19 488 1.586.161,91 10 27.372,13 2 60.277,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 654,88 501 1.674.466,14

Jun/19 491 1.500.415,80 10 26.805,11 1 102.585,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 641,31 503 1.630.447,24
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A aposentadoria é uma das fases mais esperadas pelos trabalhado-
res, mas a maioria deles não se prepara para viver esse momento 
com dinheiro no bolso. De acordo com pesquisa realizada pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Banco Central 
(BC), 6 em cada 10 brasileiros admitem que não estão planejando 
a aposentadoria. Porém, com disciplina e planejamento, é possível 
aproveitar o melhor da nova etapa sem passar sufoco. A participan-
te da FABASA Assunção Costa vem conseguindo, e compartilha co-
nosco suas principais estratégias.

Aposentada há um ano, Assunção atuou por 33 anos na Embasa, 
como Técnica em Programação e Suporte de TI. Sempre preocupa-
da com o futuro, é participante da FABASA desde a sua fundação, 
em 1995. “Sempre gostei de pensar no futuro, na segurança. Todo 
mundo quer se aposentar, mas você não pode deixar para pensar 
nisso na hora que acontecer. Comecei a vislumbrar o futuro cedo”, 
conta.

Assunção sempre foi muito atenta às despesas, mas foi em 2004 que 
deu início ao planejamento da aposentadoria. Para se adaptar à fase 
que chegaria em breve, quando a renda mensal diminuiria, a parti-
cipante cortou despesas e passou a planejar seu orçamento mensal 
já considerando os recursos que teria disponíveis ao se aposentar. 
Em paralelo, ela já olhava para o horizonte, imaginando como po-
deria garantir uma boa renda no futuro. “Comecei a me programar 
pensando no que eu queria 10, 20 anos à frente. Tinha que construir 
algo sólido para ter tranquilidade”, diz. É aí que entra um dos dife-
renciais do planejamento de Assunção. Para ela, não bastava guar-
dar dinheiro na poupança. Ela queria investir e fazer seu dinheiro 
trabalhar para ela. 

Além dos aportes na FABASA, a participante passou a estudar ou-
tras opções de investimento que dariam um bom retorno financei-
ro e, hoje, tem uma carteira diversificada que envolve aplicações 
em ações, no Tesouro Selic, em fundos de investimento, entre ou-
tros. “Estudei sobre investimentos, comecei a ler sobre o assunto, fui 
amadurecendo a ideia”, pontua. 

Assunção também sugere que, antes de escolher como aplicar re-
cursos, o investidor faça a si mesmo algumas perguntas: “Para que 
você quer aquele dinheiro? Quando você vai precisar dele?”. De 
acordo com ela, essas questões são importantes porque algumas 
aplicações não permitem a retirada do valor investido a qualquer 
momento ou, em caso de saques, os juros não serão contabilizados. 
“A partir das respostas, você vai programando sua vida financeira. 

Além disso, é bom ter uma poupança para casos de emergência”, 
destaca.

Outra dica de Assunção que pode ser válida para todos é conversar 
com pessoas que entendam mais sobre o assunto. A participante 
contou com a ajuda de Fred, amigo e colega de trabalho na Embasa 
que possui certificações na área de investimentos e atua como pla-
nejador financeiro. Foi ele que deu as primeiras orientações e ainda 
a auxilia sempre que é necessário. 

Tempo para aproveitar a vida
No primeiro ano da aposentadoria, com a tranquilidade financeira 
garantida, Assunção pode dedicar mais tempo a si mesma e ao con-
vívio com a família. Apesar de ter vivido os dias de trabalho com 
muita dedicação e intensidade, ela já não sente tanta falta da cor-
reria do dia a dia. 

Clariana Costa, filha de Assunção, conta que a mãe sempre traba-
lhou o emocional a fim de se preparar para a aposentadoria, e isso 
a ajudou muito. “Minha mãe sempre acreditou e ensinou que tudo 
na vida tem etapas. Então, ela trabalhou o emocional para enten-
der que existem ciclos. Ela sabia que o ciclo dela na Embasa iria aca-
bar e teria início outra fase, e ela se preparou emocionalmente para 
se desligar do trabalho como tarefa principal da vida dela”, fala Cla-
riana.

Para viver com saúde, Assunção intensificou a rotina de atividades 
físicas, com a prática de hidroginástica, caminhadas e pilates. No en-
tanto, ela confessa que, em breve, vai incluir o trabalho de volta à 
rotina, pois novos projetos já estão surgindo. “O importante é admi-
nistrar o meu tempo de maneira satisfatória, preenchendo com coi-
sas que me dão prazer”, afirma.

O recado que deixa para os colegas é muito direto. “Faça sua apo-
sentadoria, independente do Governo. Não importa a idade, faça 
seu investimento. Desenhe o cenário que você quer porque assim 
fica mais fácil atingir seus objetivos. É começando com pouco que 
a gente chega ao muito. Mas é preciso querer, é preciso disciplina”, 
conclui.

O futuro é incerto e todos, sem exceção, devem se preparar para en-
cará-lo bem. Que tal deixar a disciplina e o cuidado de Assunção ins-
pirar você? Se ainda não tem planos, comece a prepará-los agora e 
garanta uma aposentadoria tranquila.

Disciplina e 
estratégia são 
essenciais no 
planejamento da 
aposentadoria
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Alerta para aumento 
dos casos de sarampo

Fundação de Assistência Social e 
Seguridade da Embasa 
Rua Alceu Amoroso Lima, 668 Ed. 
América Towers - 4º andar Caminho das 
Árvores CEP: 41820-770 - Salvador-Ba  - 
Tel.: (71) 3555.2100 
www.fabasa.com.br

Conselho Deliberativo 
Representantes do Patrocinador: 
Jorge Humberto Castro de Almeida 
(Presidente), Raimundo de Andrade 
Guimarães e José Rômulo Fraga Barreto 
Filho 
Suplentes: Victor Mota Calmon de 
Siqueira, Paulo Cézar Magalhães e Mário 
Cézar Lopes Ferreira Filho

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: Giselle de Matos Brandão e 
Bartira Mônaco Rondon 
Suplentes: Flaviana Figueiredo de Senna, 
Paulo Sérgio Mendonça e Fabiano 
Amorim Rivera

Conselho Fiscal 
Representantes do Patrocinador: Clécio 
Costa Cruz e Daniel Torres de Oliveira 
Suplentes: Mônica Simone Pinheiro Telles 
Pita e Cássia Regina Fortuna dos Santos

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: Luiza Maria Nery de Jesus e 
Roberto Gaudêncio Oliveira Canário 
Suplente: Marcelo Lussano Rocha Borges

Diretoria Executiva 
Luis Augusto Silva Reis - Presidente 
Dermeval Nonato Lima Filho - Diretor 
Administrativo e Financeiro 
Marialice Andrade Gomes Quixadá 
Carneiro - Diretora de Benefícios

Rua Alceu Amoroso Lima, 668. 
Edf. América Towers Business, 
4º andar. Caminho das Árvores - 
Salvador/Ba. CEP: 41.820-770.  
No envelope, escreva “Carta para 
o Jornal da Fabasa”. 

fabasa@fabasa.com.br

www.fabasa.com.br

Tel.: (71) 3555-2100

Envie suas 
dúvidas, 
sugestões, 
críticas e 
elogios.

Assessoria de Comunicação 
Jornalista Pedro Carvalho

Textos: Lais Santos

Projeto Gráfico 
Triunit

Tiragem: 5.000 exemplares 
Distribuição interna e gratuita

Os casos de sarampo têm aumentado no Brasil. 
Este ano, já foram confirmados mais de 2,3 mil ca-
sos em todo o país. Para evitar o avanço de uma 
nova epidemia da doença, é preciso se imunizar. 
Devem se vacinar todas as pessoas, com idade en-
tre seis meses e 49 anos, que ainda não estejam 
imunizadas. As vacinas estão disponíveis em to-
das as unidades de saúde. E quem for viajar para 
destinos nacionais ou internacionais, deve se va-
cinar ao menos 15 dias antes.

Segundo informações da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesab), o sarampo é uma doença viral 
aguda, considerada uma das mais contagiosas, 
afetando principalmente crianças menores de 5 
anos, especialmente as malnutridas, e bebês não 

vacinados. No entanto, pessoas de qualquer ida-
de que não foram vacinadas podem contrair a 
doença, transmitida por secreções das vias respi-
ratórias, como as que eliminamos pelo espirro ou 
pela tosse.

Os sintomas são tosse, em geral seca e irritativa, 
febre alta, coriza, sensibilidade à luz, manchas ver-
melhas na pele e dores no corpo. Entre as com-
plicações que podem ser provocadas pela doen-
ça estão infecções respiratórias, inflamação nos 
ouvidos, encefalite com dano cerebral, surdez e 
lesões severas da pele. Em gestantes, o sarampo 
pode provocar aborto ou parto prematuro. Aos 
primeiros sinais, procure uma unidade de saúde.
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Como organizar sua vida financeira
Escrito por Gustavo Cerbasi, auto do best seller “Casais inteligentes enri-
quecem juntos”, “Como organizar sua vida financeira” mostra como tomar 
decisões mais conscientes sobre o seu dinheiro, alcançando o equilíbrio das 
finanças e garantindo um futuro mais próspero, a partir do diagnóstico da 
sua situação atual e dos seus planos.

Bacurau
Premiado pelo Júri no Festival de Cannes e escolhido como Melhor Filme na 
principal mostra do Festival de Cinema de Munique, na Alemanha, o longa 
Barucau conta a história do misterioso sumiço de um pequeno povoado. 
Seus moradores começam a presenciar estranhos acontecimentos e uma 
série de assassinatos inexplicáveis. A coprodução Brasil-França tem no elen-
co nomes como Sonia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen, Silvero 
Pereira, entre outros.

Tiago Iorc
O cantor Tiago Iorc volta aos palcos com uma turnê que apresenta seus 
grandes sucessos e canções de seu álbum mais recente, “Reconstrução”. Em 
Salvador, o show acontecerá no dia 20 de outubro, na Concha Acústica do 
Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 70 (meia plateia) e R$ 280 
(inteira camarote), e podem era adquiridos no site www.ingressorapido.
com. A classificação indicativa é 14 anos.

Dicas Culturais

(crédito: Divulgação)


