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Boletim fundação

Após oscilações enormes, causadas pela pandemia 
e pela desaceleração da atividade global, fico satisfeito 
em dizer que esses últimos meses do ano consolidaram 
a recuperação total dos ativos, inclusive com 
ganhos.

Em março/2020, a rentabilidade consolidada da 
Sabesprev atingiu -10% e em novembro bateu 
4,01%. Nossa previsão é terminar 2020 acima de 6% 
na rentabilidade consolidada e perto de 8% no Plano 
Básico de Benefícios - BD. 

Apesar desse bom resultado ainda estar abaixo da 
meta atuarial anual, acredito que nesse cenário 
caótico para o mercado financeiro mundial, ele deva 
ser comemorado.

Confira o resultado dos últimos 36 meses:

Edição Nº 127                                                                                                                             29/12/2020

ENTREVISTA: PANDEMIA, RECUPERAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS, MELHORIAS NOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS

O presidente, Walter Sigollo, concedeu uma entrevista exclusiva sobre 2020, 
um ano atípico e cheio de desafios. Também falou sobre os avanços nos 
Planos Previdenciários, adaptação à novas legislações e recuperação dos 
investimentos. Confira a seguir:

1. COMO VOCÊ DEFINE O ANO DE 2020?
2020 foi o ano de quebrar paradigmas. Todos os 
anos, claro, existem grandes desafios, mas esse 
foi, de fato, diferente. Em meio a tantas restrições e 
dificuldades, fomos obrigados a nos superar diaria-
mente, encontrando novas formas de fazer o nosso 
trabalho. De um dia para o outro, tivemos que 
colocar em prática nosso plano de contingência 
para manter em pleno funcionamento todos os 
nossos processos, otimizando o uso da tecnologia 
e cumprindo nossos compromissos, não apenas 
com os participantes, mas com a Patrocinadora e 
os órgãos reguladores e fiscalizadores. 

2) COMO ESSE CENÁRIO AFETOU OS 
INVESTIMENTOS DA SABESPREV?
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3) A QUE VOCÊ ATRIBUI ESSA REVIRAVOLTA?
Atribuo a nossa gestão profissional, experiente e 
apoiada pelos melhores gestores e consultores do 
mercado. Nossos investimentos são pautados em 
bons fundamentos, voltados ao longo prazo, com 
maior posicionamento em Renda Fixa e diversificação 
da carteira. Aqui vale destacar o aumento dos 
investimentos no exterior. Embora a Fundação já 
estivesse posicionada nesse segmento há anos, 
essa maior exposição complementará a carteira, 
com exposição cambial protegida. 

4) ALGUM OUTRO DESTAQUE NESSE SENTIDO?
A transparência da gestão. É importante frisar 
que mesmo no pior momento para a carteira de 
investimentos da Sabesprev, não deixamos de 
encaminhar nosso boletim mensal dos investi-
mentos por e-mail para todos os participantes e 
o Dashboard para a Patrocinadora, deixando-os 
informados da situação e tranquilos com relação 
à qualidade de nossos controles e da  gestão 
dos nossos investimentos.

5)  NO CENÁRIO LEGAL, SABEMOS QUE 2020 
TAMBÉM TROUXE GRANDES DESAFIOS, O QUE 
VOCÊ PODE NOS DIZER SOBRE ISSO?
Logo no início de 2020, o Conselho Nacional de 
Previdência Complementar publicou a Resolução 
CNPC nº 32 que trata dos procedimentos a serem 
observados pelas Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar na divulgação de 
informações aos participantes ativos e assistidos de 
seus Planos Previdenciários. A medida exigia a 
adequação de vários itens até o fim de 2020. A 
Sabesprev já praticava boa parte das demandas 
listadas na chamada “Resolução da Transparência”, 
uma nova área restrita do site corporativo foi criada 
para trazer mais informações restritas com qualidade 
e facilidade de navegação, incluindo simuladores 
mais completos. 

Além disso, em setembro/2020, passou a vigorar a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) que definiu regras 
e boas práticas na coleta e uso de dados pessoais. A 
Sabesprev criou uma Política de Proteção de Dados, 
mapeou todos os seus processos e implantou ações 
efetivas em três frentes: aprimoramento tecnológico, 
reforço da transparência e regras claras de governança, 
adequando-se ao novo marco legal.

6) QUAL VOCÊ ACREDITA QUE FOI A MAIOR 
CONQUISTA DE 2020?
Tivemos várias, mas a implantação das melhorias do 
Plano SABESPREV MAIS foram especialmente 
importantes, pois muitas delas eram anseios antigos 
dos nossos participantes. Foram diversos itens que 
mudaram com o novo regulamento, por isso fizemos 
um resumo no site da Sabesprev, mas posso destacar 
alguns aqui como: criação da terceira forma de renda; 
portabilidade para assistidos; pagamento pela Patrocinadora 
da contrapartida durante afastamento por auxílio 
doença ou acidente de trabalho; fim da carência para 
resgate das contribuições feitas pela Patrocinadora;  
melhoria nos benefícios de risco; flexibilidade na alteração 
do percentual de contribuição; possibilidade de reingresso 
ao plano dos participantes excluídos; entre outros.

7) TEM ALGUM OUTRO DESAFIO QUE VOCÊ 
GOSTARIA DE DESTACAR?
O processo eleitoral dos novos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, na quarentena, também trouxe 
desafios como: a comunicação com os candidatos, 
reuniões da comissão eleitoral on-line e maior esforço 
de divulgação. Apesar disso, tivemos uma participação 
semelhante a dos anos anteriores.

Outro ponto de grande relevância foi a quantidade 
recorde de recebimento de solicitações de benefícios  
na Sabesprev, relacionados ao PRC - Programa de 
Retenção do Conhecimento da Sabesp. 
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8) AO FIM DE MAIS UM ANO, QUE MENSAGEM 
VOCÊ NOS DEIXA?

No mês de março, estive nesse mesmo espaço para 
outra entrevista. Eu tentava passar uma mensagem 
de tranquilidade e confiança para todos, num momento 
muito ruim, com mudanças abruptas nas vidas das 
pessoas e grandes impactos nos mercados financeiros. 
Mesmo no pior momento, os colaboradores, 
conselheiros, Patrocinadora e participantes  
estiveram do lado da Sabesprev, acreditando no 
nosso esforço e num trabalho de quase 30 anos. 
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Tenho convicção de que ninguém conquista nada 
sozinho e que juntos somos muito mais fortes. 
Por isso minha mensagem é de gratidão por mais 
um ano de superação e de muito trabalho. Agradeço 
a Deus, a equipe maravilhosa da Sabesprev, aos 
Conselheiros e a Patrocinadora por todo apoio e 
comprometimento.

DESEJO A TODOS 
BOAS FESTAS E UM 2021 

MUITO MELHOR!


