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JUROS EM ALTA E BOLSA EM QUEDA ABATEM FUNDOS DE PENSÃO
Mudanças da conjuntura expõem dificuldades do setor
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."Quanto o patrimônio lolal cobre dos compromissos dos fundos

Fonte: pesquisa Abrapp/Gama Consultoria; foram computadas informações de 242 fundos de penslio, gestores de 740 planos de previdência

Bolsa e juros fazem fundos de
pensão terem deficit de R$18 bi
Setor pede a governo maior tolerância a perdas para se adequar
nos um dos seus planos de
previdência em setembro.
O número de planos defio aumento da taxa de ju- citários -cujos passivos suros. a aceleração da inflação peraram os ativos- praticae uma queda de 15%do lbo- mente dobrou, de 136em 2012
vespa (principal índice da para 262 no ano passado.
Bolsa) abateram a rentabiliO saldo foi pior que em
dade dos fundos de pensão 2009, ano da crise global. "Em
no ano passado. Epode levar 2013, as perdas foram simulparticipantes e patrocinado- tâneas em todos os mercares a ter que injetar recursos dos", disse Silvio Rangel, da
para cobrir d
iIIbtios.
cotnissão de investimentos da
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pp (asso- Abrapp e diretor da Fibra (funciação que r
s fundos do dos empregados de ltaipu).
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242 entida- títulos prefixados do goverdes, mostra
1 delas re- no, os fundos viram esses pagistravam defici
pelo me- peis perderem valor com a alMARIANA CARNEIRO
DESÃO PAUlo

ta da taxa de juros (Selic).
Ações deprimiram com o menor crescimento econômico.
Do outro lado, a inflação encareceu beneficios.
Assim, o deficit dos fundos
(só toma prejuízo se eles venderem esses títulos) chegou
a R$18 bilhões em setembro.
Diante disso, os fundos pedem que o governo afrouxe o
limite d perdas por três
A tolerãncia atual é u
ficit de 10%. Se passar, o fundo tem que se reequilibrar
com o aumento de contribuições de participantes e patrocinadores. O setor pede que o
teto suba para 150/0até 2015.

