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CAESB É SUPERAVITÁRIA 
Sindicato esclarece suposto endividamento da Empresa 

1. A Caesb, pela primeira vez em 10 anos, 
apresentou prejuízo contábil,  em 
decorrência de diversos fatores econômicos 
como, por exemplo, o lançamento de uma 
única vez de todo o PDV no resultado, que 
será pago financeiramente em 5 anos. 
Contudo, mesmo com este único prejuízo 
no último decênio, a Companhia apresenta 
uma média de lucro líquido de R$ 8 
milhões/ano nos últimos 10 anos; ou seja, 
a Caesb é SUPERAVITÁRIA; 

2. A Empresa fechou 2018 (ano da maior crise 
hídrica do DF) com uma receita operacional 
bruta de R$ 1,79 bilhão, o que representou 
um aumento de 1,62% em relação à 
mesma receita do ano anterior 2017 (R$ 
1,76 bilhões), mesmo sem a aplicação do 
reajuste tarifário de 2,99% autorizado 
pela Adasa; 

3. A Caesb realizou, com recursos próprios, 
Programa de Demissão Voluntaria (PDV) ao 
qual aderiram mais de 330 empregados. Já 
em 2018, o PDV gerou economia de R$ 16 
milhões, com expectativa de economia total 
de R$ 412 milhões ao longo dos cinco anos 
do Programa. Já foi computada redução 
das despesas com pessoal em 8,15% em 
relação a 2017; 

4. Entretanto, em linha oposta, a Empresa 
passou a gastar mais com terceirização – 
o aumento foi de 7,84% com os gastos de 
serviços de terceiros em relação a 2017; 

5. Da dívida de R$ 1,5 bilhão, tem-se 
aproximadamente: 

a. R$ 371 milhões referentes ao pagamento do 
PDV (que acontecerá ao longo de 5 anos e 
resultará na economia acima transcrita); 

b. R$ 65 milhões provisionados para a folha 
de pagamento e encargos da folha – esses 
valores podem ou ser ou não realizados na 
sua integralidade; 

c. R$ 108 milhões referentes a empréstimo 
de capital de giro (utilizado para gastos 
correntes), com vencimento projetado 
até 2022; 

d. R$ 710 milhões referentes a financiamentos 
bancários utilizados pela Companhia para 
investimentos, com prazo de pagamento 

 
 
 
 
 
 

GDF: dívida milionária com a Caesb. 

até 2039, com a finalidade de melhorias 
na manutenção e expansão do Sistema 
de Tratamento de água e esgoto do DF – a 
Caesb atende a 99% da população do DF 
com abastecimento de água e a 89% com 
coleta de esgoto, sendo que 100% do 
esgoto coletado é tratado; e 

e. R$ 261 milhões referentes às dívidas 
contratadas junto à Terracap e 
Fundiágua, entre elas os contratos para 
equacionamento dos planos de benefícios, 
com prazo de pagamento de 15 anos, 
que resultaram, em parte, da falta de 
fiscalização da patrocinadora da Fundação. 

6. A carteira de créditos a receber de clientes 
soma R$ 782 milhões, sendo R$ 462 
milhões da categoria residencial, R$ 141 
milhões do comércio, R$ 32 milhões na 
indústria e R$ 147 milhões das entidades 
públicas (União e GDF); 

7. Se efetivamente recebesse seus créditos 
a receber, a Caesb quitaria todas as suas 
obrigações com terceiros de curto prazo 
(até 1 ano de vencimento), que totalizam 
R$ 641 milhões, e parte das obrigações 
de longo prazo. Ou até mesmo quitaria 
praticamente todos os seus empréstimos 
e financiamentos, que em dezembro de 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2018 totalizaram R$ 818 milhões (R$ 818 
milhões – R$ 782 milhões = R$ 36 milhões 
a pagar até 2039); 

8. O único direito a receber que a Caesb cobra e 
recebe mensalmente não é de seus clientes, 
mas de seus trabalhadores: são os dias da 
greve de 2016 – em dezembro de 2018, 
essa conta totalizava R$ 15.728 milhões a 
receber; e 

9. O perfil do endividamento da Companhia 
mudou no decorrer dos anos, desde 
2014. Em comparação com aquele ano, 
os empréstimos de capital de giro para 
pagamento das despesas correntes caíram 
60%. É importante ressalvar que essa 
rápida redução NÃO ocorreu por boa gestão 
da Caesb, mas pelos ataques e desrespeito 
aos trabalhadores, entre os quais destacam- 
se: falta da correção da perda salarial nas 
datas-bases de 2017 e 2018; retirada do 
horário corrido; atraso de 17 meses no 
pagamento do reajuste salarial das datas- 
bases de 2014 e 2015; congelamento 
do Plano de Cargos e Salários (PCCS); 
congelamento do anuênio e não efetivação 
das progressões desde 2016; ausência de 
reajustes de todos os benefícios do ACT em 
2016 e anos seguintes (no caso do adicional 
de condutor, a perda é superior a 30%, 
uma vez que não há reajuste desde maio 
de 2013); congelamento da contribuição 
patronal ao plano de saúde desde 2017, 
bem como queda na qualidade dos serviços; 
rombos na Previdência complementar 
causados por “gestores” indicados pela 
Caesb, impondo aos trabalhadores a 
cobrança de contribuições extraordinárias 
durante 15 anos; rebaixamento brutais dos 
PPRs a partir de 2013. 

Os números do próprio balanço da Caesb 
deixam claro que a população não está sendo 
corretamente informada a respeito da situação 
financeira da Companhia. Ao afirmar, por 
exemplo, que ela está uma “sucata” e“deficitária”, a 
diretoria trabalha a favor da privatização 
da Empresa e não dos interesses de seus 
trabalhadores e da sociedade. VALORIZAÇÃO 
DO TRABALHADOR JÁ! 

      Economia com PDV 

BOLETIM DO 21 de Maio de 2019 

Custo esperado se 
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Plano II BD Saldado está 
predestinado a novos déficits 

Quanto à rentabilidade (telas 03, 04 e 05 da apresentação Política de Investimentos 2019 – Audiência Pública), os 
investimentos dos três planos sofreram a alta volatilidade do mercado em 2018, que é traduzida pelas variações diárias 

das taxas dos títulos em carteira. Observando-se os resultados de 2018 por plano (obtidos por meio do Relatório de 
Desempenho dos Investimentos 2018 – site da Fundiágua), verifica-se o que segue: 

 

Plano I BD  
Investimentos: R$ 20.486 mil 
Meta Atuarial: 9,13% (INPC + 5%) 
Rentabilidade anual: 13,19% 

 
Plano II BD Saldado 
Investimentos: R$ 306.497 mil 
Meta Atuarial: 9,33% (INPC + 

5,76%) 
Rentabilidade anual: 7,05% 

 

Plano     III     Misto 
Investimentos: R$ 506.520 mil 
Meta de Referência: 6,42% (CDI 

+ 0,5%) 
Rentabilidade anual: 7,69%. 
Como se pode perceber, o Plano 

I BD e o Plano III Misto apresentam 
modesto superávit às metas atuarial e 
de referência, enquanto o Plano BD II 
Saldado teve rentabilidade abaixo da 
Meta Atuarial. 

O resultado dos investimentos do 
Plano BD II Saldado, abaixo da meta 
atuarial, é explicado pela volatilidade 
do mercado, que afeta todos os títulos, 
inclusive os pre-fixados (que têm a taxa 
já fixada quando da sua aquisição) e que 
estão marcados a preços de mercado. 
A dificuldade é que esse plano apre- 
senta déficit, já em equacionamento, 
e, à medida que os investimentos 
não alcançam a meta atuarial, novos 
déicits podem surgir. 

Uma forma de reduzir a volatilida- 
de dos retornos (variações diárias das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação a investimentos em crédito privado – Certificados de Depósito 
Bancário (CDB), Letras Financeiras (LF), Debêntures etc., a Fundação  

deve ser bem conservadora com operações realizadas na carteira própria, 
permitindo elevar um pouco mais o risco quando se tratar de operações 

feitas em carteiras terceirizadas (tela 19 da apresentação). 
Chamamos a atenção para o fato de que, sem uma maior exposição a risco 

em investimentos que prometam maior retorno, dificilmente os participantes 
do Plano BD II Saldado deixarão de pagar contribuições extraordinárias  

para a cobertura do déficit. Esse é o grande dilema de quem lida com 
investimentos: se resolver buscar mais retorno, há que aceitar maior risco... 

taxas) dos títulos da carteira de inves- 
timentos é a marcação de parte desses 
títulos na curva, ao invés da marcação 
a preços de mercado. Até a posição de 
fechamento de 2017 (último Relatório 
Anual de Informações publicado no site 

da Fundação), todos os títulos estão 
marcados a mercado. 

Marcar a preços de mercado signi- 
fica contabilizar os títulos aos valores 
que estão sendo comercializados no 
mercado, independentemente da taxa 

que tenha sido contratada quando da 
aquisição do papel. Explicando: por 
exemplo, se uma NTN-B (papel que 
paga IPCA mais uma taxa de juros pré- 
fixada), com vencimento para 5 anos, 
for adquirida à taxa de 6% a.a. + IPCA 
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PLANO I – BD 

 
2018 

 
2019  

  
Alocação 

Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 

 
Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO    

Renda Fixa 98,2% 97,0% 100% 

Renda Variável 0,0% 0,0% 70% 

Investimentos Estruturados 0,0% 0,0% 20% 

Imobiliário 0,0% 0,0% 20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 1,8% 3,0% 15% 

Exterior 0,0% 0,0% 10% 

 

PLANO II - BD SALDADO 2018 2019  

  
Alocação 

Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 
 

Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO    

Renda Fixa 63,6% 65,0% 100% 

Renda Variável 8,3% 8,0% 70% 

Investimentos Estruturados 13,7% 14,0% 20% 

Imobiliário 6,7% 5,0% 20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 7,8% 8,0% 15% 

Exterior 0,0% 0,0% 10% 

 

PLANO III- CD MISTO 2018 2019  

  
Alocação 

Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 
 

Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO    

Renda Fixa 71,9% 65,0% 100% 

Renda Variável 17,7% 20,0% 70% 

Investimentos Estruturados 6,6% 10,0% 20% 

Imobiliário 0,6% 0,0% 20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 3,2% 3,0% 15% 

Exterior 0,0% 2,0% 10% 

 



 
 

em determinada data e, no dia seguin- 
te, esse mesmo papel é negociado no 
mercado à taxa de 5,5% a.a.+ IPCA, a 
contabilização desse papel (marcado 
a mercado) na carteira do Fundo deve 
ocorrer considerando-se essa nova taxa 
de 5,5% e não a taxa de 6% a.a, que era 
a contratada quando da aquisição. 

Marcar os títulos na curva ou a 
vencimento significa manter o título 

na carteira até o vencimento do papel. 
Nesse caso, a contabilização se dá pela 
taxa de juros da aquisição, evitando-se 
as variações do mercado (volatilidade). 
No entanto, para adotar a contabilização 
na curva, ou a vencimento, a Fundação 
tem que demonstrar para a Previc que 
isso não acarretará falta de liquidez para 
os pagamentos das obrigações do Plano; 
isso porque o título não poderá ser ven- 
dido a qualquer momento no mercado. 

Desde que não afete a liquidez 
do Plano, é interessante que parte da 
carteira seja marcada na curva; assim, 
quando se conseguem boas taxas na 
aquisição dos títulos, garante-se esse 
bom retorno sem interferência alguma 
das oscilações de mercado. 

Em pesquisas na Internet, consta- 
ta-se que a Fundação está indo nessa di- 
reção, adotando a prática da marcação a 
mercado em parte dos seus títulos, con- 
forme matéria encontrada no periódico 
S.O.S. Petros, de 17/08/2018, intitulada 
“Incertezas no Mercado Geram Prêmios 
nas NTN-Bs”, que tem as seguintes pas- 
sagens atribuídas ao diretor financeiro 
da Fundiágua: 

“Figueiredo diz ainda que há nos 
dois planos BD alguns títulos de longo 
prazo marcados a mercado, o que traz 
muita volatilidade para a carteira da 
fundação. ‘Vamos vender esses títulos 
e marcar os que vamos comprar a ven- 
cimento, para reduzir a volatilidade’ ”. 

“Com o aumento dos prêmios, 
agora próximos de 6%, e o novo ALM, 
a Fundiágua se prepara para iniciar as 
compras das NTN-Bs para os planos 
BD. Segundo Figueiredo, nesses planos 
será feita a marcação na curva...” 

Sobre a alteração do perfil das car- 
teiras em busca de maior rentabilida- 
de, depreende-se, pela apresentação, 
que as mudanças na Política de Inves- 
timentos são pequenas e devem ocor- 

rer praticamente só no Plano III Misto, 
onde se pretende crescer um pouco 
em Renda Variável (Bolsa de Valores), 
Fundo de Renda Variável, Fundos Mul- 
timercado e, também, iniciar algumas 
aplicações no exterior, conforme se 
pode ver nos quadros a seguir, na colu- 
na “Política – Alocação Objetivo”, com- 
parada com a coluna “Alocação atual”. 
Evidentemente, isso não ocorrerá sem 
uma maior exposição a risco, inevitável 
em cenário de queda de taxas de juros 
dos títulos públicos. 

Percebe-se também uma peque- 
na possibilidade de aumento da aloca- 
ção de recursos para Operações com 
Participantes (Empréstimos e Finan- 
ciamentos), o que é saudável, conside- 
rando-se que pode atender à deman- 
da dos participantes por empréstimos 
e também elevar a rentabilidade da 
carteira, uma vez que o retorno dos 
empréstimos é muito elevado: mais  
de 31% ao ano (muito além da meta 
atuarial). Ainda assim, a categoria so- 
fre para acessar esses recursos, dos 
quais é a dona, conforme várias recla- 
mações de trabalhadores. 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS 

Sindágua ameaçado pela suspensão dos repasses 
As vésperas do Carnaval, o governo edi- 

tou uma medida provisória com o objetivo 
declarado de enfraquecer a nossa principal 
luta neste momento, que é a defesa da Pre- 
vidência e Seguridade Social e dos direitos 
conquistados pelos trabalhadores e pelas 
trabalhadoras. 

Trata-se da MP 873/2019, em vigor 
desde 1.° de março, cuja tramitação no 
Congresso Nacional deverá ocorrer em 
paralelo com as mudanças que podem pôr 
fim ao direito a uma aposentadoria digna e 
encolher a rede de proteção social para 
milhões de brasileiros(as). 

Desta vez, o alvo frontal de Bolsonaro e 
Guedes são os sindicatos. Com a MP, querem 
inviabilizar o custeio sindical, mesmo quando 
a taxa negocial a ser recolhida pelo trabalhador 
tiver sido aprovada em assembleia geral. Ne- 
nhum país é realmente uma democracia sem 
sindicatos fortes. Essa medida provisória coloca 

 

 

em risco a sobrevivência dos entes sindicais! 
É uma medida absurda, antidemocráti- 

ca e inconstitucional, que visa retirar das 
entidades que legitimamente representam 
a classe trabalhadora os recursos que 
ainda lhes restam após a infame reforma 
Trabalhista. Acreditam que, dessa forma, 
irão minar a nossa organização e força 
para enfrentar essa proposta de reforma 
da Previdência que mantém privilégios e 
empobrece o trabalhador. 

Esse ataque acontece no momento em 
que a categoria caesbiana retoma a luta por 
mais uma data-base, buscando defender e 
garantir direitos conquistados (PPR, PCCS, 
anuênio e garantia de emprego, entre ou- 
tros), bem como combater as perseguições 
jurídicas, políticas e administrativas contra 
os trabalhadores e o corte de salários pela 
greve de 2016, que unem a categoria; 

Diante dessa conjuntura, cabe aos tra- 
balhadores e às trabalhadoras da Caesb 
decidirem o futuro da nossa luta – data- 
-base e enfrentamento da privatização das 
empresas públicas do DF e do saneamento 
básico no País – e a sobrevivência do Sin- 
dicato frente à ameaça da Caesb de cortar 
a contribuição em folha, lembrando que 
o Sindicato já enfrenta dificuldades com a 
queda de receita no período de 2018 e 
2019 devido aos pedidos de demissão 
voluntária. 
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“Por força de sentença judicial proferida nos autos do processo nº 0722529-07.2017.8.07.0001, 
da 12ª vara Cível da Seção Judiciária Especial de Brasília, o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM 
SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDÁGUA/DF retrata-se da afirmação de 
que OTO SILVÉRIO GUIMARÃES JÚNIOR. Presidente da CAESB no ano de 2014, era “ficha-suja”, 
conforme publicações ocorridas em 26 de agosto de 2014, dada a apresentação, no processo 
judicial informado de certidões que negam a existência de condenação de OTO pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal e pela Jus- tiça Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios no ano de 2014. 

Retrata-se, ainda, dos demais termos pejorativos empregados na ocasião, porquanto extrapo- 
laram a livre expressão do pensamento e macularam a honra e a imagem daquele.’’ 

 

 

Data-base 2019 
21 DE FEVEREIRO 

Aprovação da pauta de reivindicações: manutenção 
do ACT, suspensão do corte da greve de 2016, PCCS 
(equiparação e reenquadramento) e correção de 
salários e benefícios. 

05 DE ABRIL 
Acontece a primeira reunião com a comissão de 
negociação da Caesb. 

25 DE ABRIL 
Proposta negociada entre o Sindágua e a comissão de 
negociação da Companhia é aprovada pela categoria, 
que aceita adiar a reposição inflacionária dos últimos 
dois anos e a possibilidade de reposição nos próximos 
24 meses. 

30 DE ABRIL 
Caesb recusa-se em seguida a assinar o documento, 
por interferência de um único diretor junto ao GDF. 
Mobilizada, a categoria volta se reunir em assembleia 
geral e reitera a decisão do dia 25 de abril pela aprovação 
da proposta, com a convocação de nova assembleia para 
o dia 2 de maio. 

02 DE MAIO 
Em assembleia histórica, os trabalhadores são 
esclarecidos sobre o jogo desleal da Empresa e de 

sua diretoria em não assinar a proposta e ainda remeter 
novamente ao GDF algo já aprovado. Nova assembleia   
é marcada para o dia 9 de maio, na Câmara Legislativa 
do DF, com indicativo de greve. 

06 E 8 DE MAIO 
Sindicato reúne-se com representantes da Comissão 
de Negociação da Caesb, da Casa Civil do DF e os 
parlamentares Cláudio Abrantes,  Chico Vigilante e 
a assessoria do deputado Fábio Félix. 

09 DE MAIO 
Em assembleia, a categoria reitera a aceitação da 
proposta da Empresa aprovada no dia 25/4, declara a 
insuficiência da contraproposta que reduz direitos em 
19 cláusulas e aprova, por ampla maioria, a deflagração 
de greve a partir de 0 hora do dia 16/5. 

15 DE MAIO 
Categoria realiza mais uma assembleia e acontece a 
primeira audiência de mediação no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT). 

16 DE MAIO 
Retorno das negociações com a comissão da Caesb. 

17 DE MAIO 
Tem continuidade a audiência de mediação no TRT. 
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Diretoria Executiva (Triênio 2019/2022): Alberto, Daniela, Fernanda (98418 8603), Germano (98445 1986), Henrique (98445 1984), Horácio (98445 1983), Pedro (Catitu) (98445 1989), Rodrigo (99225 9004), 
Esdras. Diretoria Colegiada – Secretaria de Política Externa: Carlos Horácio C. de Morais, Rodrigo Pessoa de Carvalho e Ademir Carvalho do Nascimento Júnior. Secretaria de Relações Sindicais: César Júlio Ferreira, Daniela França Corado 
e Claudionor Rodrigues de Souza. Secretaria de Finanças e Administração: Pedro Cerqueira Medeiros, Irlan Costa Santos e Márcio Roberto A. Irmão. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Fernanda da Silva Fernandes, Itamar Nunes 
Martins e Maria Graziele Lobato da Silva. Secretaria de Pesquisa Tecnológica e Assuntos Estratégicos: Jucélia Gonzaga, Alberto Jorge da Rocha Silva e Ercília Ramos Ribeiro Moreno. Secretaria de Imprensa, Divulgação e Comunicação:  
Henrique Mendonça de Faria, Andrey Assunção Silva e Paulo César Bessa Cesário. Secretaria de Formação Sindical e Cultura: Rodrigo Marques da Rocha, Aline Neves Kalatalo e Marcus Valério Xavier Reis. Secretaria de Políticas Sociais: Esdras 
Bacellar M. Salles, Igor Pontes Aguiar e Dalvimar da Silva Fernandes. Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do Trabalho e Aposentado: Márcio M. dos Santos, Marcelo Germano Alencar e Margonário de Paula Marques. Conselho Fiscal 
(Triênio 2018/2021) – Efetivos: Marcos Vinícios G. da Silva, Marx Bruno dos Santos e Ercília Ramos Ribeiro. Suplentes: Vilmar Júnior Delfino e Dominga Maia de Freitas. Comissão de Ética (Triênio 2018/2021) – Efetivos: Maria Goreth Gonçalves 
Nóbrega, Valeriano de Castro Júnior e Wellington Marques Barros. Suplentes: Eliel Marcos de Souza. Edição: Lécia Viana (RP 2715/DF). Editoração eletrônica e arte-final: André Filho. Tiragem: 2.000 exemplares. 

EX
P

ED
IE

N
TE

 


	CAESB É SUPERAVITÁRIA
	Plano II BD Saldado está
	Quanto à rentabilidade (telas 03, 04 e 05 da apresentação Política de Investimentos 2019 – Audiência Pública), os investimentos dos três planos sofreram a alta volatilidade do mercado em 2018, que é traduzida pelas variações diárias das taxas dos títu...
	Com relação a investimentos em crédito privado – Certificados de Depósito
	21 DE FEVEREIRO
	05 DE ABRIL
	25 DE ABRIL
	30 DE ABRIL
	02 DE MAIO
	06 E 8 DE MAIO
	09 DE MAIO
	15 DE MAIO
	16 DE MAIO
	17 DE MAIO


