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Editorial
Prezado(a) participante,
Estamos encerrando mais uma etapa
do processo de intervenção no Postalis, que é a determinação do valor
justo dos ativos que compõem as
carteiras de investimento.

Representantes dos participantes se
reúnem com gestores do Postalis

.A conclusão desse trabalho nos
permitiu conhecer a real situação
financeira dos planos. Conhecimento
fundamental para que possamos traçar estratégias com relação ao futuro,
principalmente do Plano BD.
O patrimônio do plano BD, depois
de adotadas as medidas de redução
ou provisionamento integral dos
instrumentos financeiros com menor
chance de gerar um benefício econômico futuro, caiu de R$ 5,3 bilhões
(Dez/2016) para aproximadamente R$
2,8 (Dez/2017).
Como vocês podem ver, não há uma
solução fácil para o BD.
Com o intuito de compartilhar essa
situação com os participantes, bem
como para tratar de possíveis alternativas para o plano, convidamos para
a reunião, aqui na sede do Postalis,
entidades representativas de participantes, assistidos e pensionistas.
Na reunião foram apresentados os
resultados de 2017, um resumo das
medidas legais adotadas pelo Postalis
contra o banco BNY Mellon e também
se falou sobre possíveis alternativas
para o plano BD.
Esses assuntos são tratados em matérias desta edição do jornal e em notas
publicadas em nosso site. O presente
informativo noticia ainda a mudança
da sede do Postalis, ocorrida entre os
dias 26/05 e 04/06. Tal mudança faz
parte das medidas que têm como objetivo reduzir despesas administrativas
em prol dos planos de benefícios.
É importante destacar que continuamos adotando todos os meios disponíveis para recuperar os investimentos
malsucedidos. Como afirmamos desde
o início de nossa gestão, “o principal
objetivo da intervenção é devolver aos
participantes uma entidade saneada do
ponto de vista administrativo e financeiro, com seus planos de benefícios
reequilibrados atuarialmente”. Para
isso a participação e o apoio dos participantes são de extrema importância.
Boa leitura!

Walter Parente
Interventor

O interventor da Previc no Postalis, Walter Parente,
recebeu, na manhã do dia 20 de junho, associações
de participantes, entidades representativas e associações de aposentados para apresentar resultados dos
investimentos da entidade. Na ocasião, que aconteceu
na nova sede da Postalis, em Brasília, foram feitas apresentações de demonstrações financeiras, de soluções
para o PBD e das medidas legais feitas pelo Postalis
contra o banco BNY Mellon.
De acordo com Walter Parente, as três apresentações
são as linhas mestras do Postalis, que servirão como
ponto de partida para novos encontros com os participantes. “A intervenção serve justamente para analisar,
diagnosticar a situação e, a partir daí, propor um plano
de trabalho. Considero mais legítimo que este plano
seja feito em conjunto com as entidades”, disse Walter Parente. O balanço será enviado para as entidades
depois de auditado. A previsão é que os dados sejam
divulgados em julho.
Luiz Felipe Dutra, Gerente de Controladoria (GCO) da
instituição, apresentou as demonstrações financeiras do
exercício de 2017. Em seguida, Raul Castro, gerente de
Gestão Previdencial (GGP), apresentou uma Estratégia
Previdencial com duas soluções para participantes, assistidos e pensionistas. A primeira seria a permanência
no PBD, mediante equacionamento integral do déficit
e instituição de nova contribuição extraordinária, para
garantir o equilíbrio técnico.
A segunda opção seria a possibilidade de migrar do
PBD para um Novo Plano CD (Contribuição Definida)
da Reserva Matemática de Migração Individual (RMMi),
ainda em fase de desenvolvimento e carecendo de aprovação pela Previc, Correios e SEST. Entre as vantagens
da permanência no PBD, Raul Castro destacou o pagamento de benefício vitalício, bem como de benefícios de

risco (pecúlio, pensão por morte e aposentadoria por
invalidez). O equacionamento, em contrapartida, traz
como desvantagens a manutenção dos riscos atuariais
(rentabilidade abaixo da meta atuarial, aumento da longevidade); o aumento da contribuição extraordinária e
eventuais novos equacionamentos de déficit.
Com relação ao Novo Plano CD, as principais vantagens seriam: a eliminação dos riscos atuariais; sem
contribuições para equacionamento de déficit; maior
previsibilidade do benefício; resgate integral do saldo de
contas (inclusive da parte patronal) e pagamento único
antecipado de porcentagem do saldo migrado (RMMi).
As desvantagens do Novo Plano CD seriam o não
pagamento de benefício de risco senão mediante a
contratação de seguro específico e recálculo do valor
do benefício para assistidos e pensionistas, de acordo
com a RMMi migrada para o Plano CD. Nesta modalidade, os benefícios são ofertados em função do saldo
de contas acumulado, encerrando-se quando o saldo
acabar. Também não há pagamento de benefício vitalício
senão mediante a contratação de seguro específico para
cobertura da longevidade.
Em um terceiro momento da reunião, o Gerente Jurídico
Leandro Augusto Medeiros falou sobre as medidas legais tomadas contra o BNY Mellon. Segundo Medeiros,
foram feitas 7 ações de cobrança contra o banco. Destas, seis foram feitas pela diretoria do Postalis e uma
pelo Ministério Público Federal (MPF). O recebimento
de multa contratual, tendo em vista o inadimplemento contratual do banco, bem como o pagamento ao
Postalis dos prejuízos acarretados (incluindo danos
emergentes e/ou lucros cessantes) foram a tônica
das ações de cobrança. Leandro Medeiros enfatizou
também as opiniões legais sobre o ingresso de ação
judicial contra o BNY Mellon norte-americano.
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Sede do Postalis em novo endereço
Desde o dia 04 de junho, a sede do Postalis passou a funcionar na Torre Sul do Brasília Shopping, Torre Sul – sala
401, em Brasília.
A mudança faz parte de um conjunto de ações coordenadas
pela intervenção com o objetivo de reduzir os custos da
entidade. A estimativa é que o Postalis economize cerca de
R$ 750 mil por ano com despesas administrativas. Além do
aluguel, a entidade economizará com os serviços de vigilância, limpeza e conservação, manutenção dos elevadores,
aparelhos de ar condicionado e IPTU. Além disso, haverá
diminuição de gastos com o consumo de água e luz. Grande
parte dessas despesas está incluída no condomínio predial
do novo imóvel.
A escolha da nova sede foi feita por uma equipe de colaboradores indicados pelo interventor. O grupo realizou uma
detalhada pesquisa no mercado de imóveis de Brasília a fim
de encontrar o melhor custo-benefício para o novo perfil
do Instituto, uma vez que a entidade teve recentemente seu
quadro funcional bastante reduzido.
O Edifício POSTALIS, localizado no Setor Comercial Sul,
abrigava a sede do Instituto desde 1989, mas já não atendia
às necessidades atuais da entidade. As instalações elétricas,
hidráulicas e de combate a incêndio estavam defasadas e
necessitando de reforma. A forma de divisão dos ambientes,
bem como a mobilidade e a segurança dos colaboradores,
também foram fatores que influenciaram a decisão pela
mudança.

Novo endereço:
SCN, Quadra 05, Bloco A - Torre Sul - sala 401
Asa Norte, Brasília/DF
CEP 70715-900.
Fone: (61) 4003-3669
www.postalis.org.br

No novo endereço, a expectativa é que o layout mais moderno
e com ambientes compartilhados possa proporcionar maior
sinergia entre as áreas de negócio, racionalizando o uso
dos recursos e eliminando barreiras de comunicação entre
as equipes de trabalho. Com isso, o Postalis busca dar mais
transparência e, principalmente, um modelo de gestão mais
próximo dos colaboradores.

Previc e Correios visitam nova sede
No dia 07 de junho, o interventor Walter Parente, recebeu para uma
reunião de apresentação da nova sede do Postalis, o diretor de
Fiscalização e Monitoramento da Previc, Sérgio Djundi Taniguchi,
o Coordenador-geral de Fiscalização Direta, Maurício de Aguirre
Nakata e o vice-presidente de Gestão Estratégica de Pessoas dos
Correios, Heli Siqueira de Azevedo.
Na abertura do evento, que contou também com a participação dos
gestores do Postalis, o interventor explanou sobre a necessidade
da mudança da sede e os desafios enfrentados nesse processo.
O Diretor Sérgio Taniguchi destacou que a Previc está à disposição
da entidade para auxiliar no processo de melhoria da governança.
Segundo ele, a intervenção foi um remédio amargo, mas necessário.
“Reforçamos nossa disposição em preparar a entidade para o momento em que a intervenção terminar, criando condições normativas
para que o trabalho dos colaboradores e as decisões tomadas no
instituto sejam estritamente técnicas.”
Após a reunião, o gerente de tecnologia, Glauco Milhomem Balthar,
conduziu o grupo em uma visita pelas novas instalações da entidade.

Edição 85 • ANO 17 • Abril / Junho 2018

JORNAL POSTALIS • 4

Intervenção é prorrogada por mais 180 dias

Em abril, a intervenção no Postalis,
decretada pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar
(PREVIC), completou 180 dias. Na
ocasião, o interventor Walter Parente e
o Grupo de Apoio à Gestão divulgaram
um relatório das atividades realizadas
no período e outras que ainda estão em
andamento. O relatório pode ser lido
na íntegra aqui.
De acordo com Walter Parente,
a solicitação de alongamento do
prazo da intervenção ocorreu devido
à complexidade da situação dos
investimentos e ao volume de ações
necessárias à reestruturação da
entidade.

Ao longo dos primeiros 180 dias,
diversas ações foram realizadas,
como a reestruturação das áreas de
Controles Internos e Controladoria.
Ambas de extrema importância para
o desenvolvimento do novo modelo
de governança que a intervenção está
implantando no Postalis.
Uma proposta de alteração do Estatuto
Social, também com foco na melhoria
da governança, está em andamento.
Redução de custos
Muitas das ações desse primeiro
período da intervenção tiveram
como objetivo reduzir o custo

administrativo. Entre elas, podemos
destacar a reestruturação da entidade,
com a diminuição do número de
gerências e assessorias (de 25 para
13) e a redução de 15% no quadro
de empregados e de 26% da folha de
salários.
Nesse novo cenário, está em fase de
implantação o Postalis Digital, projeto
que colocará o instituto na vanguarda
do atendimento a participantes de
fundos de pensão, com processos
100% online. O participante já pode
atualizar dados cadastrais, solicitar
empréstimos, imprimir boletos,
imprimir contracheque de benefícios
e alterar percentual
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de contribuição, diretamente no
Postalis Online, sem a necessidade de
sair de casa ou do envio de qualquer
documento. Em breve também será
possível atualizar beneficiários,
renegociar empréstimos e solicitar
benefícios pelo mesmo sistema. Essa
medida propicia maior comodidade
e agilidade para o participante e uma
grande economia para o Postalis.
Somente com o processo de solicitação
e concessão de empréstimo por meio
digital, haverá uma redução de custos
estimada em R$ 116 mil/ano.
Com o Postalis Digital, serviços
como a guarda física de documentos
também não serão mais necessários,
uma vez que os documentos serão
armazenados em meio eletrônico, o
que significará uma redução estimada
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de custos de R$ 360 mil/ano.
A mudança da sede do Postalis
também é parte das medidas de
redução de custos implementadas pelo
interventor (ver página 3).
Outras ações estão em andamento,
como a renegociação dos contratos
do Instituto e a implantação de
uma Central de Atendimento em
substituição aos Núcleos Regionais.
O encerramento das operações nos
Núcleos representará uma economia
aproximada de R$ 9 milhões/ano, além
de uma melhoria no atendimento ao
participante.
Na fase atual, o trabalho de apuração
do valor justo dos ativos foi finalizado
e, com isso, foi possível o fechamento

do balanço do ano de 2017 e também
a apuração da rentabilidade dos planos
BD e PostalPrev. Em breve teremos
os boletins Postalis em Números
atualizados e o Relatório Anual 2017
publicado.
Outro assunto sobre o qual o
interventor tem se dedicado é o
estudo sobre uma solução para
a situação do Plano BD. No dia
20/06, Walter Parente se reuniu com
representantes dos participantes para
tratar, dentre outras coisas, sobre esse
tema (ver matéria página 2). Segundo
Walter, o objetivo da intervenção
é “devolver aos participantes um
Postalis saneado do ponto de vista
administrativo e financeiro, com seus
planos de benefícios reequilibrados
atuarialmente”.

Principais medidas durante a primeira
etapa da intervenção
1) Readequação da área de Controles Internos com avaliação de processos
de negócios do Postalis;
2) Reestruturação da área de Controladoria;
3) Elaboração de proposta de alteração do Estatuto Social;
4) Baixa contábil dos valores atribuídos aos FIDC’s – NP nas
demonstrações contábeis dos planos BD e PostalPrev;
5) Reestruturação do organograma do Instituto, com a
redução do número de gerências, assessorias e do
quadro de funcionários;
6) Implantação do Postalis Digital.
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Postalis ONLINE tem novos serviços
disponíveis

Autoatendimento facilita a vida dos participantes
Implementado em abril, o projeto Postalis Digital deu início
a uma nova fase para o Instituto, onde a maior parte dos
seus serviços e operações de atendimento serão realizadas
online e sem a necessidade de envio de documentos
impressos pelo correio. Essa evolução passa a ser possível
devido ao selo eletrônico “Carimbo do Tempo” que deixa
registrada a hora e a data
exatas em que um determinado documento foi criado e
recebeu uma assinatura digital. O Postalis será a primeira
entidade de previdência complementar do Brasil a oferecer
todo esse rol de serviços de atendimento pela internet.
Atualmente, os participantes já conseguem efetuar o
processo de Empréstimo Digital, imprimir boletos sem a
necessidade de login, alterar dados cadastrais, alterar dados
bancários, imprimir contracheques e alterar o percentual
contributivo ao Plano PostalPrev. No decorrer do ano
outros serviços deverão ser disponibilizados, tais como
a alteração de beneficiários, a solicitação de benefícios,
o recadastramento de assistidos, a renegociação de
empréstimos, a adesão ao Postalprev.

Postalis Online, através do portal eletrônico, e procurar
pelo serviço desejado no menu de opções. Para alterar a
contribuição ao PostalPrev, por exemplo, o participante
deve clicar em “Contribuições” e, em seguida, em “Alterar
Contribuição PostalPrev” para inserir ou alterar os
percentuais, verificar as simulações e confirmar a operação.
No decorrer da operação digital, o usuário receberá em
seu telefone celular um SMS contendo um “token” (senha
temporária de proteção) que deverá ser digitado no site,
em até 5 minutos, para a validação. O documento gerado
terá a assinatura eletrônica reconhecida e rastreada, não
havendo mais a necessidade de encaminhamento do
documento físico (impresso) para a Gerência de Cadastro
e Contribuições, em Brasília.
Para saber mais sobre os serviços que já estão funcionando
pela internet clique aqui.

Para ter acesso aos serviços digitais, basta acessar o

Leia os depoimentos de quem já utilizou
os novos serviços:
Aloísio Ferreira, 69 anos, testou e aprovou o Empréstimo Digital.
Antes do Postalis Digital, o aposentado precisava se locomover do
município carioca de Itaboraí, onde mora, até o Núcleo Regional do Rio
de Janeiro, localizado no centro da cidade, a cerca de 30 quilômetros
de sua casa. “Tenho medo de ir ao centro por causa da violência. De
ônibus é perigoso e de carro mais ainda”, explica.
Maria Gorete, 66 anos, também é uma aposentada do Plano BD
que aderiu ao Empréstimo Postalis Digital. Assim como Aloísio
Ferreira, ela também enfrentava dificuldade para chegar ao Núcleo
Regional quando precisava resolver alguma coisa. Maria mora em
Salvador (BA) e o NR mais próximo está a 40 minutos de ônibus
de sua casa. “Não tenho carro e minha filha nem sempre podia me
levar”, completa. “Sempre que eu ia de ônibus, tinha que tirar uma
boa parte do dia só para isso. Era muito estressante.”

Além do perigo das ruas, Aloísio explica que problemas de saúde o
impedem com muita frequência de sair de casa sozinho. Por isso,
as opções de serviços pela internet deixaram sua vida mais prática e
independente. “Quando eu precisava ir ao Núcleo Regional, tinha que
pedir para alguém me levar. Hoje, todas as minhas contas, como as
de telefone e de cartão de crédito, são online. Também sempre vejo
meu contracheque pela internet. Não tenho muita intimidade com o
computador, mas aos poucos tenho conseguido tudo que eu quero pelo
computador. É muito mais rápido!”
Com a ajuda da tecnologia, Maria Gorete conta que a vida ficou mais
fácil. “Antes, a gente ia lá no Núcleo, assinava os documentos e nem sei
quantos dias demorava para o dinheiro ser creditado na nossa conta”,
relembra. “Agora não precisou de nada disso! Foi muito fácil e muito
mais rápido, até pelo fato de eu não ter que me deslocar.”
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Postalis divulga rentabilidade em 2017
Resultado sai após a conclusão do trabalho de
reprecificação dos ativos das carteiras.
Desde o início do processo de intervenção, em outubro de
2017, o interventor Walter Parente, juntamente com o Grupo
de Apoio à Gestão e o Comitê de Recuperação de Investimentos, vêm trabalhando para determinar o valor justo dos
ativos que compõem as carteiras de investimentos.
O trabalho consistiu na análise de cada um dos ativos
para verificar a possibilidade de recuperação dos investimentos. Na prática, seguindo a característica contábil da
representação fidedigna, foram reduzidos ou integralmente
provisionados os instrumentos financeiros que apresentaram agravamento significativo de risco de crédito, ou seja,
menor chance de gerar um benefício econômico futuro.
Com a conclusão desse trabalho, foi possível a apuração
do resultado dos planos no ano de 2017. O Plano PostalPrev apresentou uma rentabilidade de -11,2%
e o Plano BD de -45,8%. Nesses resultados estão
incluídas as baixas contábeis dos valores relativos aos
FIDICs-NP, ocorridas em outubro de 2017 ( Veja em: BD
e PostalPrev).

No caso do Plano PostalPrev, o resultado é utilizado para
calcular o valor da cota. Nos primeiros dois meses deste
ano, em razão da pendência com relação ao balanço de
2017, as cotas foram calculadas por estimativa. A partir
de março, optou-se por não atualizar as cotas até que a
rentabilidade de 2017 fosse apurada.
Uma vez apurados esses resultados, as cotas foram
reajustadas retroativamente a dezembro de 2017 e
os saldos de conta dos participantes recalculados.
O valor das cotas e dos saldos de conta apresentados este mês, já contemplam a rentabilidade do
plano nos meses de janeiro e fevereiro de 2018,
1,95% e 0,67%, respectivamente. À medida que os
resultados dos outros meses forem computados, os saldos
de conta serão atualizados. ( Clique aqui e entenda como
funciona o cálculo do saldo de conta).
Em breve teremos os boletins Postalis em Números
atualizados e o Relatório Anual 2017 publicado.
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Postalis usa número 28445 para
envio de SMS aos participantes

Expediente
Site: postalis.org.br - E-mail: ass.
comunicacao@postalis.com.br
End. SCN, Quadra 05, Bloco A, Torre
Sul – sala 401 - CEP 70.715 – 900 Asa Norte – Brasília/DF.
Tel.: (61) 4003-3669 /
0800 878 9880.
CONSELHO DELIBERATIVO
Sob intervenção da Previc –
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar,
desde 04/10/2017, conforme
Portarias nº 955 e 956 publicadas no
Diário Oficial da União.

Forma de contato faz parte das opções de comunicação disponíveis ao participante. A
habilitação de recebimento do SMS ocorre quando o usuário atualiza o INFORMA no
Postalis Online.
Fique tranquilo se você receber uma mensagem em seu telefone celular proveniente do
número 28445 (Android) ou 284-45 (Apple)! O Postalis utiliza esta forma de contato desde
2016 e mais de 80% dos participantes já realizaram o cadastro autorizando seu envio.
Informações importantes e atualizadas chegam ao participante de forma ágil e em qualquer
lugar!

Saiba mais
SMS é um serviço muito utilizado para o envio de mensagens de texto curtos, através de
telefones celulares. No Brasil, o serviço é também conhecido como “torpedo”.

CONSELHO FISCAL
Sob intervenção da Previc –
Superintendência Nacional
de Previdência Complementar,
desde 04/10/2017, conforme
Portarias nº 955 e 956 publicadas no
Diário Oficial da União.
DIRETORIA EXECUTIVA
Sob intervenção da Previc –
Superintendência Nacional
de Previdência Complementar,
desde 04/10/2017, conforme
Portarias nº 955 e 956 publicadas no
Diário Oficial da União.
Coordenação e Revisão
Assessoria de Comunicação
do Postalis
ass.comunicacao@postalis.com.br
Produção e Diagramação
Conversa Coletivo de Comunicação
Criativa coletivoconversa.com.br
Projeto Gráfico
Jorge Verlindo e Cadu Pelicelli.

O SMS é um serviço disponível tanto em celulares quanto via internet, podendo ser
enviado de qualquer lugar do mundo, independente da operadora do celular, do local
onde a pessoa se encontra, e é um dos meios de comunicação mais utilizados hoje em
dia, além das redes sociais.
É o Postalis levando até você informações atualizadas sobre seus planos de previdência!
O aposentado Joaquim Xavier, 69 anos, é um dos usuários do serviço
de SMS do Postalis. Morador de Fernandópolis, em São Paulo,
Joaquim acredita que essa forma de comunicação é perfeita para ficar
por dentro do que o instituto está fazendo. “Qualquer informação extra
é sempre bem vinda”, completa.
O participante e ex-funcionário dos Correios contribuiu com o Postalis por quase três décadas. Para Joaquim, estar sempre informado
é uma forma de ficar tranquilo e de se sentir parte do instituto. “Tudo
o que usa a tecnologia para ajudar é muito bom, facilita a nossa vida
e deixa a gente menos estressado.”

Tudo o que usa a tecnologia para ajudar
é muito bom, facilita a nossa vida e
deixa a gente menos estressado.”
Joaquim Xavier, 69 anos, Assistido.

