
Cenário 
macroeconômico 
aponta para alta 
dos juros

Ano 9 - Nº 29
Março de 2022
Salvador - Bahia

Jornal da 

A perspectiva do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos influen-
cia a macroeconomia mundial de maneira importante, pois no in-
tuito de conter a inflação, o banco central americano (FED) deverá 
iniciar o aumento dos treasuries bonds, a partir de março, em 25 
bases points. A taxa de juros norte americana, que está na faixa de 
0% a 0,25%, deverá ser elevada para a faixa entre 0,25% e 0,50%. 
Há uma forte possibilidade de ocorrer alta nas sete reuniões do FED 
em 2022. 

De acordo com o diretor Administrativo e Financeiro da Fabasa, 
Dermeval Nonato Lima Filho, esse movimento na política mone-
tária do FED faz com que as taxas de juros se elevem no mundo 
inteiro, por conta da movimentação dos investidores que migram 
os seus investimentos para ativos soberanos das economias mais 
sólidas. Diante disso, a expectativa, segundo ele, é que o banco 
central europeu, também aumente a sua taxa básica, duas vezes 
neste ano. A taxa de juros europeia que está negativa em -0,50%, 
com as duas altas esperadas de 25 bases points, cada uma, deverá 
chegar ao patamar de 0%. 

Nos países emergentes, o impacto na subida de juros é ainda 
maior. Dermeval Filho explica que, no Brasil, por exemplo, que 
também sofre com a inflação, a perspectiva é que a taxa de juros 
básica (SELIC) chegue aos 12,25% no final de 2022. Atualmente, 
está em 10,75%. As medidas do governo chinês, para estimular o 
crescimento econômico daquele país, fizeram com que os preços 
das commodities se elevassem, gerando impacto na taxa de câm-
bio local, pois o Brasil é um grande exportador de commodities. 
Em janeiro, houve uma apreciação do Real em relação ao Dólar na 
ordem de 4,89%, fechando em R$5,30.

PROJEÇÕES – “As nossas projeções para os principais indicadores 
macroeconômicos brasileiros em 2022 são as seguintes: inflação 
oficial em torno de 6%; taxa de juros Selic de 12,25% no final do 
ano; taxa de câmbio em torno de R$5,50; taxa de desemprego em 
13,7%, e crescimento do PIB em 0,7%”, informou o diretor.

Por fim, Dermeval destaca uma questão importante a ser observa-
da: a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Após a dissolução da União 
Soviética, a Ucrânia vem se aproximando dos Estados Unidos, sen-
do convidada a participar da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte – OTAN. A localização geográfica ucraniana é estratégica, 
pois faz fronteira com o território russo. Esse possível avanço da 
OTAN no leste europeu incomoda a Rússia, pois o governo russo 
não deseja que as bases militares da OTAN, que são lideradas pelos 
Estados Unidos, fiquem instaladas em sua fronteira.

Outra questão relevante tem relação com a matriz energética 
fornecida para a Europa. Atualmente, a Rússia é responsável pelo 
fornecimento de 50% do gás natural, 45% do carvão e 25% do pe-
tróleo consumidos nos países europeus. O governo russo pretende 
construir um novo gasoduto que ligará a Rússia a Alemanha, o que 
dobraria a capacidade de fornecimento do gás russo para os euro-
peus, dando mais poderes geopolíticos a Rússia, devido a depen-
dência energética da Europa pelo gás russo, que fornece energia 
para as indústrias comércios e residências europeias. Atualmente, 
boa parte dos gasodutos russos passam pelo território Ucraniano, 
gerando receita tributária para àquele país. Como o novo gasodu-
to passaria pelo Mar Báltico, a Ucrânia perderia receita. A constru-
ção desse novo gasoduto reduziria o preço do gás, mas, diante da 
tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do gás natural explodiu 
na Europa. O diretor lembra ainda que conflito afeta o preço do 
petróleo no mercado internacional, porque a Rússia é uma grande 
exportadora dessa commodity. A invasão na Ucrânia pressiona o 
preço da energia e do petróleo, elevando a inflação mundial, im-
pactando numa maior volatilidade no mercado de capitais.
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Evolução da Rentabilidade do Plano BD

Periodicidade Rentabilidade Meta Atuarial

Janeiro 1,01% 1,08%

Ano 2022 1,01% 1,08%

Últimos 12 meses 14,85% 16,10%

Evolução da Cota do Plano CD

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

Meta Atuarial 
(INPC + 4%) CDI (%) IBX (%) IBOVESPA (%)

Janeiro 2022 9,9075524292 

Variação no Mês (0,26) 1,00 0,73 6,87 6,98 

Variação no Ano (0,26) 1,00 0,73 6,87 6,98 

Acumulado 12 meses 1,28 14,99 5,03 (2,10) (2,55)

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$) Qtde. Valor (R$)

Janeiro/22 95 463.140,53 4 23.612,37 12 35.233,46 49 123.321,02 0 0,00 160 645.307,38

Dezembro/21 95 919.127,12 4 47.224,74 12 70.466,92 50 253.834,30 0 0,00 161 1.290.653,08
 
* Plano BD: incluído abono anual 2ª e última parcela dez/21

Patrimônio Geral

CONTA (Balancete Contábil) VALOR (R$)

Disponível (saldo em conta corrente) 194.007

Gestão Previdencial (recursos a receber) 2.351.722

Gestão Administrativa (contas a receber) 687.360

Programa de Investimentos 922.698.000

*Permanente (imobilizado) 204.850

TOTAL 926.135.940

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

Programa de Investimentos

Segmento Patrimônio (R$) 
Janeiro 2022 % Patrimônio (R$) 

Dezembro 2021 % Patrimônio (R$) 
Novembro 2021 % Resolução 

CMN 4.661

RENDA FIXA 709.204.686 76,86 705.675.772 76,38 694.356.770 76,25 100%

   Título Público 547.344.516 59,32 554.114.264 59,98 547.042.681 60,07 100%

   Título Privado 161.860.170 17,54 151.561.508 16,40 147.314.089 16,18 80%

RENDA VARIÁVEL 56.225.999 6,09 53.353.496 5,77 52.504.840 5,77 70%

   Fundos Abertos 56.225.999 6,09 53.353.496 5,77 52.504.840 5,77 70%

INVEST. EXTERIOR 75.151.376 8,14 83.906.125 9,08 83.361.685 9,15 10%

   Fundos Abertos 75.151.376 8,14 83.906.125 9,08 83.361.685 9,15 10%

MULTIMERCADOS 62.917.264 6,82 61.795.189 6,69 61.389.282 6,74 20%

   Fundos Abertos 62.917.264 6,82 61.795.189 6,69 61.389.282 6,74 20%

EMP. PARTICIPANTES 17.344.703 1,88 17.307.966 1,87 17.201.846 1,89 15%

*INVEST. IMOBILIÁRIO 1.853.972 0,20 1.855.040 0,20 1.856.998 0,20 20%

TOTAL 922.698.000 100,00 923.893.588 100,00 910.671.421 100,00 ---------

* Resolução 4.661 = 20%, através de (FII), (FICFII), (CRI) e (CCI). Vedado terrenos e imóveis.

Rentabilidade

Segmento
Plano BD Plano CD Plano PGA

Janeiro 2022 Acumulado 2022 Janeiro 2022 Acumulado 2022 Janeiro 2022 Acumulado 2022

Renda Fixa 1,01% 1,01% 0,36% 0,36% 0,83% 0,83%

Renda Variável - - 5,58% 5,58% - -

Invest. Exterior - - -9,90% -9,90% - -

Multimercados - - 1,82% 1,82% - -

Op. Participantes 1,32% 1,32% 1,53% 1,53% - -

Invest. Imobiliário - - 1,26% 1,26% - -

Consolidado 1,01% 1,01% -0,25% -0,25% 0,83% 0,83%

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)

Janeiro/22 7 111 49 167 3.724 65 0 668 2 40 4.499 4.666

Dezembro/21 7 111 50 168 3.732 63 0 666 2 40 4.503 4.671

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$) Qtde. Valor (R$)

Jan/22 668 2.462.918,93 40 97.285,61 2 840.234,81 1 21.134,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2.602,59 713 3.424.176,28

Dez/21 666 2.421.934,16 40 96.383,33 5 84.504,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2.578,44 713 2.605.400,12
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MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

DATA 31 25 31 29 31 30 29 31 30 31 30 29

Os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicados 
pela Patrocinadora Embasa, tomaram posse no dia 09 de feverei-
ro passado, para um mandato de quatro anos. O ato, que aconte-
ceu em ambiente virtual, contou com as participações do presiden-
te da empresa, Rogério Costa Cedraz, diretores e conselheiros da 
Fundação. 

O novo presidente do Conselho Deliberativo, Claudio de Oliveira 
Dantas, foi o primeiro a ser empossado e, em seguida, deu posse 
aos demais membros titulares: José Rômulo Fraga Barreto Filho e 
Bartira Mônaco Rondon, além dos suplentes Mário Cézar Lopes Fer-
reira Filho, Daniel Torres de Oliveira e Clécio Costa Cruz. Já no Con-
selho Fiscal, passam a fazer parte como titulares Mônica Simone 
Pinheiro Telles Pita e Paulo Sérgio Mendonça, e como suplentes Gi-
sele de Matos Brandão e Tatiana dos Santos Cidreira.

Rogério Cedraz, presidente da Embasa, destacou o trabalho reali-
zado pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Humber-
to Castro de Almeida, nos últimos oito anos, e destacou a confiança 
no novo ciclo que vem pela frente. “Claudio Dantas tem trabalha-
do conosco há bastante tempo e tem um entendimento muito cla-
ro”, disse.

Cedraz parabenizou a diretoria da Fundação, que, segundo ele, 
vem desenvolvendo um trabalho positivo. “A gestão da Fabasa tem 
proporcionado muita tranquilidade para todos da empresa. Ainda 
vivemos um momento conturbado, mas temos uma Fundação que 
nos traz muita confiança. Por isso, gostaria de deixar uma palavra 
de agradecimento a Luis, Dermeval e Marialice pelo grande traba-
lho que vem sendo feito, com muita seriedade, clareza e transpa-
rência, assim como todos dos conselhos”, afirmou.

CONFIANÇA - Claudio Dantas agradeceu pela confiança e falou da 
sua pretensão em colaborar, a partir da sua experiência nas áreas 
de auditoria e controle. Também elogiou a gestão da Fabasa. “Ten-
tarei fazer uma participação colaborativa, com todos os membros 
do Conselho, buscando contribuir da melhor forma para o engran-
decer ainda mais o trabalho da Fabasa”, citou o novo presidente do 
Conselho Deliberativo.

Jorge Humberto de Almeida, que deixou a presidência, falou do 
“excelente entendimento que teve com a diretoria da Fundação. 
“São colegas de grande estima e confiança. Desejo sucesso a to-
dos, e que possamos preservar a Fundação, que tem um valor ines-
timável”, disse.

O presidente da Fabasa, Luis Reis, deu as boas-vindas aos novos 
membros dos dois Conselhos. “Temos plena certeza e confian-
ça que estão chegando para contribuir com a nossa governança”, 
declarou.

Já o diretor Administrativo e Financeiro da Fundação, Dermeval 
Nonato Lima Filho, agradeceu a Jorge Humberto, pelo trabalho de-
senvolvido nos últimos oito anos, e também deu boas-vindas aos 
novos membros, desejando que os próximos quatro anos sejam 
produtivos. Ele também agradeceu à Patrocinadora, sobretudo à 
Presidência e diretorias que mais interagem com a instituição. “A 
gente se sente apoiado, e ficamos felizes com a sinergia que temos 
com a Embasa”, destacou.

A solenidade foi conduzida pela gerente de Riscos, Compliance e 
Governança da Fabasa, Wanda Cerqueira.

Empossados 
novos membros 
dos Conselhos 
Deliberativo e 
Fiscal

Calendário de pagamento de benefícios 2022

Abono Anual (13º) para os participantes assistidos do Plano BD:
Primeira parcela (50%): 30 de novembro  |  Segunda parcela (50%): 20 de dezembro
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Envie suas 
dúvidas, 
sugestões, 
críticas e 
elogios.

O Santo Antônio Além do Carmo, localizado no Centro 
Histórico de Salvador, frequentados por baianos e turis-
tas, é excelente opção para quem deseja ter um passeio 
agradável, ou curtir bares, restaurantes, cafés e espaços 
culturais. O novo Museu do Mar Aleixo Belov, recém-i-
naugurado, dá mais charme à localidade. Situado no 
casarão amarelo, na praça principal, o espaço cultural 
possui 540 metros quadrados de exposição permanen-
te, 110 metros quadrados para exposições temporárias, 
sala de projeção de filmes, além do café-bar Yolo. Entre 
os itens expostos, é possível encontrar objetos trazidos 
por Aleixo Belov nas suas cinco voltas ao mundo, como 
o veleiro Três Marias. O espaço funciona das 10h às 18h, 
de terça a domingo. O ingresso custa R$20 (inteira) e 
R$10 (meia). Crianças de até cinco anos não pagam.

Após o sucesso da turnê na Europa em 2021, lotando 
shows em 18 cidades por onde passou, em países como 
França, Alemanha, Suécia, Portugal e outros, é a vez do 
público brasileiro desfrutar de mais um espetáculo de 
Gilberto Gil, ao longo deste ano de 2022.  Gil criou um 
repertório refinado e convidou seus filhos Bem Gil (vio-
lão e guitarra), José Gil (bateria e percussão) e seus ne-
tos João Gil (violão e baixo) e Flor Gil (teclados e vocais), 
além do baterista Marcelo Costa para o acompanhar no 
palco. Juntos, eles levam o público a uma jornada mu-
sical e afetiva permeada das visões de mundo de Gil-
berto Gil. Em Salvador, o show acontece dia 29 de abril, 
às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os 
ingressos variam de R$ 80 a R$ 320 (Camarote).

Expediente

Gilberto Gil in concert

Agenda Cultural

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

Fabasa conta 
com novo canal 
no YouTube
A Fabasa lançou mais novo canal de comunica-
ção, desta vez no YouTube. O objetivo é aproxi-
mar ainda mais a Fundação dos participantes, 
assistidos e beneficiários. 

O canal foi aberto no último dia 07 de fevereiro, 
com um vídeo sobre as “Perspectivas e Estraté-
gias para 2022”, apresentado pelo diretor Admi-
nistrativo-Financeiro, Dermeval Nonato Filho, 
com informações sobre os resultados de 2021 e 
uma abordagem das perspectivas de investimen-
tos para este ano.

“Estamos inaugurando mais um canal de comu-
nicação. A nossa intenção é, além de falar dos re-
sultados das performances dos planos adminis-
trados pela Fabasa, é também trazer curiosidades 
e informações acerca da previdência comple-
mentar”, afirmou o diretor. Segundo ele, a ideia 
é ter um canal de comunicação dinâmico e que 
possibilite à Fabasa interagir de forma mais pró-
xima com todos.

Dermeval Nonato Filho enfatizou que, apesar 
de alguns assuntos sérios, a ideia é ter uma con-
versa informal, um diálogo aberto com todos. 
“Também pretendemos fazer lives com pessoas 
do mercado financeiro e pessoas que interagem 
com a previdência complementar”, informou.

O presidente da Fabasa, Luis Reis, destacou que 
a Fundação vem buscando estar, cada vez mais, 
próxima dos participantes e assistidos, propor-
cionando transparência nas suas ações.

Museu do Mar

Acesse 
aqui

Fundação de Assistência Social e 
Seguridade da Embasa 
Rua Alceu Amoroso Lima, 668, 
Edf. América Towers Business, 4º andar, 
Caminho das Árvores, Salvador/Ba. 
CEP: 41820-770  |  Tel.: (71) 3555-2100 
www.fabasa.com.br

Conselho Deliberativo 
Representantes do Patrocinador: 
Titulares: 
Cláudio de Oliveira Dantas (Presidente)
Bartira Mônaco Rondon 
José Rômulo Fraga Barreto Filho 
Suplentes: 
Clécio Costa Cruz 
Daniel Torres de Oliveira 
Mário Cézar Lopes Ferreira Filho

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: 
Titulares: 
Cássia Regina Fortuna dos Santos 
Luiza Maria Nery de Jesus 
Paulo Cézar Magalhães 
Suplentes: 
José Hélio Braz da Silva 
Marcelo Lussano Rocha Borges 
Ricardo Oliveira Torres

Conselho Fiscal 
Representantes do Patrocinador: 
Titulares: 
Mônica Simone Pinheiro Telles Pita 
Paulo Sérgio Mendonça 
Suplentes: 
Giselle de Matos Brandão 
Tatiana dos Santos Cidreira

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: 
Titulares: 
Dickson da Silva Santos (Presidente)
Paulo Fernando Santos de Souza

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

Assessoria de Comunicação 
Jornalista Pedro Carvalho

Projeto Gráfico 
Triunit

Tiragem: 5.000 exemplares 
Distribuição interna e gratuita

https://www.youtube.com/channel/UCJxpdOKC-XIf5SZepkWCY9g

