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FÓRUM PERMANENTE DOS PARTICIPANTES E 

ASSISTIDOS DA FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA 

BOLETIM DA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DA FRG DE 29/06/2021 

Foi realizada no dia 29/06, mais uma reunião do Fórum Permanente dos Participantes e Assistidos 
da Fundação Real Grandeza, que contou com a presença do Presidente Sérgio Wilson, da Diretora de 
Seguridade, Patrícia, e representantes das Associações e Entidades Sindicais. Foi debatido o lançamento 
do plano de previdência Futurus e a alteração do indexador do plano CD. Ambos os temas impactarão 
diretamente tanto os trabalhadores da ativa, quanto os assistidos. 

 Durante o evento, as Entidades Sindicais cobraram, mais uma vez, a reabertura dos Postos de 
Atendimento das Regionais. O posicionamento da FRG, através do Sr. Carlos, gerente de RH, foi que já 
está finalizando o processo de contratação das Assistentes Sociais (faltando apenas o exame 
admissional), o que deverá acontecer até o dia 10 de julho. Já os Assistentes Administrativos, o processo 
está na fase de criação da função do Assistente Regional no Plano de Carreiras da FRG, processo que 
está sendo submetido a área de Compliance e ao Jurídico da Fundação para dar continuidade ao 
processo de contratação destes profissionais nos quadros da FRG. Estes profissionais são os 
responsáveis, entre outras tarefas, por oferecer suporte nas áreas regionais, onde carece de maior apoio e 
aproximação da entidade, principalmente aos aposentados, muitos deles com muitas dificuldades na 
manipulação das ferramentas tecnológicas. Na tentativa de minimizar o impacto e prejuízos a estes 
aposentados, as entidades sindicais tem oferecido este suporte de maneira voluntária, mas espera que 
esse processo seja finalizado o mais breve possível diante de sua importância, principalmente neste 
momento de Pandemia. 

 

Plano Futurus  

 

Este é um plano desenhado e planejado pelas patrocinadoras dos planos de seguridade das 
empresas da Eletrobrás e foi apresentado pelos representantes da FRG às entidades sindicais. A intenção 
é que seja implantado de maneira unificada em todas as suas fundações previdenciárias e ofertada 
principalmente para aos funcionários ativos que possuem o plano CD.  

O novo plano de previdência tem a modalidade puramente de contribuição definida, em 
atendimento às determinações da Resolução CGPAR 25. O modelo de regulamento do Futurus foi 
proposto pela patrocinadora Furnas sob orientação da holding, sem que houvesse possibilidade de 
intervenção da FRG.  

            Neste plano não existe a opção de “Renda Vitalícia”, existe limitação na contribuição da 
Patrocinadora em 8,5% da sua folha de pagamento e haverá uma diminuição no valor das contribuições 
tanto por parte do funcionário, quanto da patrocinadora, acarretando uma diminuição no valor a resgatar 
no momento da aposentadoria, quando o empregado mais precisa do valor da complementação. 

Dentre as mudanças implementadas no novo plano, há a possibilidade de resgate de quase todo o 
capital investido, inclusive a parte da patrocinadora, limitado em 90%, o que descaracteriza a condição de 
“Plano Previdenciário”. Ficou claro, na apresentação, que tal plano trará impactos maiores aos 
trabalhadores que ganham menores salários e que uma migração para esse plano, caso aconteça, poderá 
tornar o atual Plano CD inviável para os que permanecerem e para seus assistidos. 

Todas as mudanças e novas regras serão amplamente divulgadas aos trabalhadores e debatidas 
pelas entidades sindicais e Fundação Real Grandeza. 
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Mudança de indexador 

A Fundação Real Grandeza prossegue com os estudos de investimentos na sua carteira do plano 
CD, principalmente em relação a mudança do indexador, que objetiva preservar a rentabilidade das 
carteiras de investimentos e o equilíbrio atuarial do Plano, minimizando assim a necessidade de 
contribuições extraordinárias para equacionar os possíveis déficits, conforme determina a legislação, e 
devido aos riscos que envolvem a utilização de um indexador que não é apropriado para a atualização de 
planos de benefícios previdenciários. Esta mudança está prevista na CNPC 40, de 30/03/2021. 

A mudança do IGP-DI para outro indexador menos volátil (como o IPCA) proporciona que o plano 
CD passe a ter um indexador cujas variações podem ser neutralizadas através de investimentos no 
mercado. Com isso, os benefícios concedidos e empréstimos passam a ter novo indexador de reajuste, 
mais previsível e menos suscetível a grandes variações decorrentes de crises econômicas como a que 
estamos vivendo.  

Os principais efeitos dessa mudança serão sentidos pelos participantes ativos (que suportam a 
taxa administrativa do Plano CD num sistema de mutualismo com os Assistidos) e os tomadores de 
empréstimos (Jumbão), cujos reflexos já estão sendo discutidos pelas entidades sindicais.  

Já os participantes assistidos do Plano CD que escolheram a renda vitalícia, terão seus benefícios 
reajustados por esse novo indexador, que historicamente sempre foi um pouco menor que o IGP-DI, 
porém, mais estável e assim, menos sujeitos a ter que fazer contribuições de parte dos recebimentos em 
caso de prejuízos e desequilíbrio do Plano. 

A Resolução CNPC 40 traz de forma clara que o índice de atualização dos planos de benefícios 
previdenciários “deve ser compatível com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre 
ativos e passivos”. De qualquer forma, caso esta mudança ocorra, somente acontecerá no ano que vem, 
visto que a proposta de uma mudança de indexador deve ter publicidade de 180 dias de antecedência, 
além de ter vários trâmites a serem cumpridos, conforme prevê o §2º do artigo 4 da referida Resolução. 

“§2º O critério de atualização dos benefícios, de que trata o inciso V do caput deste 
artigo, poderá ser modificado, inclusive para benefícios concedidos, 
mediante: 

I - elaboração de estudo técnico que demonstre a necessidade de mudança do 
critério de atualização, bem como a adequação econômica, financeira e 
atuarial do índice proposto; 

II - ampla divulgação aos participantes e assistidos, com antecedência mínima de 
cento e oitenta dias do envio da proposta ao órgão estatutário 
competente da EFPC; 

III - aprovação do órgão estatutário competente da EFPC; e  
IV - autorização do órgão da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar.” 
 

As entidades sindicais e associações estarão atentas para defender os interesses dos 
trabalhadores e aposentados, buscando informações, discutindo com a FRG e informando aos seus 
representados. 

 

Coordenação: 
Antônio Santos Magalhães – Intersindical CUT Furnas  
Rodrigo de Almeida Azevedo - União Intersindical Furnas  
Marcelo Queiroz – Intersindical InterFurnas 
Yuri W. A. dos Santos– Intersindical Base Rio 
 

 


