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Torça para a chegada
dos encontros
Nosso mascote está dando a dica do tema dos próximos Encontros
Regionais dos Participantes da Bandeprev. A sexta versão será
estruturada em clima de futebol. Os preparativos já começaram e a
diretoria está reservando novas surpresas. Os eventos estão
previstos para iniciar em abril.

PÁGINA 8

Esta turma é show
de bola
Estreamos nossa coluna
Curiosidades, desvendando
o passado de cinco desportistas que estão bem pertinho
de nós, ou melhor, dentro da
própria Bandeprev. Nossos
funcionários Maurício Luna,
Walnherízio, Walmir Moura,
Francisco Patrício e Carlos Leandro tem muita coisa para contar
quando a assunto é futebol. Confira.
PÁGINAS 4 E 5

Foi confirmado o excelente desempenho
da Bandeprev em 2005
Na palestra realizada dia 06 de fevereiro, pela ABN Amro Asset
Management, administradora dos nossos recursos, em que foram
apresentadas as estratégias de 2005 e as perspectivas para 2006, foi
comprovada a excelente performance da
Bandeprev. No exercício
anterior, a entidade bateu sua
meta e garantiu um superávit de
R$ 181,3 milhões. Para isso, se
favoreceu das mudanças do
mercado, detectadas através de
constante análise do cenário
econômico. Leia detalhes do
ocorrido e fique por dentro das
previsões para este ano.
PÁGINA 7
Conselheiros fiscais falam de importantes conquistas
da entidade, adquiridas no exercício de 2005, mesmo
com o estabelecimento de novas responsabilidades
instituídas pelo sistema.
PÁGINA 5
Estamos descrevendo a última parte do Guia do
Participante, documento lançado pela Secretaria de
Previdência Complementar para oferecer esclarecimentos sobre o sistema aos inscritos em fundos de pensão.
PÁGINA 6
A esta edição seguem anexos:
- O Relatório de Atividades 2005;
- Resumo do Demonstrativo Analítico de Investimentos e
Enquadramento das Aplicações Financeiras da Bandeprev
referente ao 2º semestre 2005;
- Demonstrações Contábeis de 2005, tais como Balanço
Patrimonial; Pareceres da Auditoria Independente; da
Consultoria Atuarial e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Conheça outras virtudes
de Ana Celina
Nossa entrevistada do mês é a
participante Ana Celina, que atua
na Superintendência de Operações Nordeste do Bandepe/ Real
ABN Amro S.A. A psicóloga, que
possui mais de 25 anos na Instituição e desenvolveu importante
trabalho no Departamento de
Recursos Humanos, fala não apenas de sua carreira, mas de outro
lado seu igualmente especial.
PÁGINA 2
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Editorial

Perfil: Ana Celina

A

Bandeprev vive um clima
de satisfação e alegria,
contagiada por bons
momentos, tanto externos, quanto internos. Por um lado, vive o
espírito de vibração com a
chegada de mais uma Copa do
Mundo e a esperança do hexa, o
que inspirou os preparativos
para a sexta versão dos encontros regionais. Além de influenciar o tema de estréia da nossa
coluna Curiosidades. Por outro,
comemora o fechamento do
exercício com superávit e o
atendimento das novas exigências do sistema.
Confira a matéria que
traz os gestores de nossos
recursos, com visões do cenário
econômico, saldos de 2005 e
previsões para 2006. Conforme a
reportagem, os bons ventos do
mercado podem soprar a nosso
favor. Também com relação ao
encerramento do exercício,
acompanhe a matéria que possui depoimentos dos nossos conselheiros.
O clima de alegria ainda
pode ser verificado na entrevista
com o participante do mês.
Escolhemos uma descontraída
funcionária do Bandepe, que tem
muito a nos ensinar sobre a vida.
No mais, continuamos
apresentando informações úteis
não-ligadas às ações da Bandeprev. Estamos divulgando mais
uma parte do dicionário de termos técnicos, criado pelas comissões da Abrapp e entregando
a última transcrição do Guia
do Participante.
A Diretoria

ERRATA: A dermatologista Mitzi Mendonça, entrevistada no jornal anterior, pode, na verdade, ser contatada
pelos fones dos seus consultórios:
3431-2281 e 3431-1889 (Olinda)
3465-3930 (Boa Viagem)

A alegria de viver de uma participante
Carisma, generosidade e alto astral formam o perfil de Ana Celina

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
na Celina, da Superin- Ana Celina (AC) – Eu iniciei no
tendência de Operações Bandepe, no dia 13 de agosto de
Nordeste do Bandepe/ 1979, como escriturária júnior, na
Real ABN Amro S.A., é figura Agência Boa Viagem, onde
conhecida e querida dentro do passei dois anos. Em 1981, fui para
Banco há mais de 25 anos. o Derhu. É uma atividade que eu
Começou no Bandepe, em 1979, me identifico, porque lida com
como escriturária júnior, na várias pessoas. Como também
Agência Boa Viagem. Formou-se colaborei com os treinamentos,
em Psicologia e logo
conheci muita
foi para o Degente,
até
partamento de Remesmo de locursos Humanos –
cais distantes.
Derhu. Primeiro, fez
Nos três primeiros meses,
a parte de retrabalhei com
crutamento e seleção, depois foi para
recrutamento e
a Divisão de Paga- ANA CELINA – “O cilco de amizades seleção, depois
criei dentro do Banco permanece
mentos, onde ficou que
passei para a
até hoje.”
Divisão
de
até a Privatização.
Hoje a área de Pessoal do Banco Pagamentos, onde fiquei até a
concentra-se em São Paulo e Privatização. Hoje dou respaldo
Ana Celina trabalha dando ao setor de Recursos Humanos
respaldo a esse setor e contri- e, por conta de minha experiência
buindo com todo o apoio opera- em agência, contribuo com todo
cional referente à região. De sua o apoio operacional referente
competência e carisma, muitos já à região.
sabem. Não foi à toa que
conquistou a vice-presidência BN – Uma conquista:
da Cipa por duas gestões, eleita AC – Meus dois filhos. São a
pelos funcionários. Pois então, continuidade da minha família e
temos um novo desafio: mostrar de mim. Na parte profissional,
um outro lado dessa participante minha permanência no Banco,
que alguns ainda não conhecem. após a Privatização. Foi muito
Casada, com dois filhos, essa importante para mim, pois
recifense guarda em si ca- representou o reconhecimento do
racterísticas, como a gene- meu trabalho. Essa conquista foi
rosidade, o otimismo, a juven- resultado de um esforço conjuntude e a alegria de viver. “Eu to. Devo destacar o apoio que
parei nos 18 anos: gosto de meu marido e minha família semmúsica pernambucana, axé, pre me deram quando eu me dedidanço tudo, sou uma eterna cava à Instituição, viajando, busfoliã”, disse, preparando-se para cando me atualizar. Eu batalhei
cair no passo no Recife Antigo, muito, porque eu queria fazer parte do novo Bandepe e aqui estou.
às vésperas do Carnaval.
Luciana Andréa Freitas

A
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BN – Uma recordação:
AC – A época da folha de pagamentos antes da informatização.
Foi essencial para nosso aprendizado. Além disso, tínhamos uma
equipe grande, 35 pessoas. Nesse
período, o Banco possuía quase
7.000 funcionários. O ciclo de
amizades que fiz permanece até
hoje. Muitos estão aposentados
e continuam meus amigos.
BN – Um hobby:
AC – Adoro cinema, leitura. Não
sei de qual gosto mais. Também
sou fascinada por Informática. E
gosto muito de dançar com meu
marido. Acho que parei nos 18
anos, divirto-me com tudo que
meus filhos curtem. Adoro música
pernambucana, axé. Não perco um
Carnaval. Sou uma eterna foliã.
BN – Participa de alguma
atividade extrabanco proporcionada pela Instituição?
AC – Com muito orgulho, faço
parte do Amigo Real. O Banco
convida funcionários e clientes
que declaram Imposto de Renda.
Quem participa tem 1% do seu IR
direcionado para o Conselho
Municipal dos Direitos e Deveres
da Criança e do Adolescente de
cidades menos abastadas.
BN – Mensagem aos colegas:
AC – Quando você se dedica
com atenção e carinho ao que faz,
tudo sai bem-feito.
SERVIÇO:
Para falar com Ana Celina:
ana.celina.batista@br.abnamro.com
Indicadores da Bandeprev
Rentabilidade
Jan/Fev 2006
Índices
%
Atuarial /meta Fev
0,72
Bandeprev /alcançada Fev 1,17
Atuarial /meta Jan
0,87
Bandeprev /alcançada Jan 2,19
Patrimônio
Jan-06 / Fev-06 - Var. 0,47%
Dez-05 / Jan-06 - Var. 1,75%

Fevereiro 2006 1.006.373.350
Janeiro 2006
1.001.618.568
Dezembro 2005 984.415.969
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Aniversariantes

Dicionário
Demonstrativo
dos Resultados
da Avaliação Atuarial (DRAA)
documento elaborado
pelo atuário responsável pelo acompanhamento do plano, assinado por ele e por representantes da
EFPC e dos patrocinadores/instituidores, que deve ser enviado anualmente
pela EFPC à SPC, ou sempre que
houver alteração que justifique nova
avaliação atuarial, contendo informações relativas à avaliação atuarial do
Plano de Benefícios, possibilitando
análise e acompanhamento da situação
do plano pelo órgão fiscalizador.

oriundos de interpretações divergentes, que merecerão decisões futuras,
podendo ou não gerar desembolso pela
EFPC,

Dependente ver “Beneficiário”,

Direto ver “Autopatrocinado”,

Designado ver “Beneficiário”,

Diretoria Executiva órgão que
compõe a estrutura mínima obrigatória
de uma EFPC e é responsável pela sua
administração,

Despesa Administrativa valor gasto
com a administração do Plano de
Benefícios,

Despesa Previdencial ver “Recursos
Utilizados”,
Diferimento tempo de espera até a
implementação de condição para fins
de obtenção de benefício, sem que haja
pagamento ou recebimento na forma
prevista no Regulamento do Plano de
Benefícios,
Direito Acumulado valor a ser
portado para outro Plano de Benefícios
pelo participante que optar pela
Portabilidade, apurado nos termos do
Regulamento do Plano de Benefícios
originário

Dobrista ver” Autopatrocinado”,
Despesa
Contingencial
valor
pertinente à ocorrência de fatos nas
áreas previdenciais, assistenciais,
administrativas, trabalhistas e fiscais,

Benefícios, para cobertura dos
encargos acumulados dos benefícios,
nos termos da nota técnica atuarial e
do Regulamento do Plano de
Benefícios,

Dotação Inicial valor de aporte que
pode ser exigido do patrocinador, no
momento de sua adesão ao Plano de

Elegibilidade qualidade do que é
elegível
Elegível condição do participante ou
beneficiário de Plano de Benefícios que
cumpriu os requisitos necessários à
obtenção de beneficio oferecido pelo
plano nos termos do respectivo
Regulamento.
Empresa
Patrocinadora
“Patrocinador”

DRAA
ver
“Demonstrativo
dos Resultados da Avaliação Atuarial”
EAPC ver “Entidade Aberta de
Previdência Complementar”

ver

Fonte: Dicionário de Termos Técnicos
da Previdência Complementar Fechada
(anteprojeto – 05/10/2005)
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Curiosidades

Um bate-bola com um time pra lá de especial

Descobrimos cinco craques de bola na Bandeprev e partimos pra cima, revivendo momentos de glória
Luciana Andréa Freitas

A

Bandeprev tem um time
com qualidades desconhecidas por muitos. Já
deu de goleada em muita gente. É
bem verdade que essa turma é
certeira nas atividades desenvolvidas dentro da entidade, mas

DIVULGAÇÃO

estamos nos referindo
a outro tipo de talento
o qual eles têm em
comum. Os mais
atentos já perceberam.
Estamos
falando
mesmo é de futebol.
Nesse campo, possuímos cinco craques,
que, atualmente, estão
distantes das quatro
linhas, mas preservam
um histórico que vale
a pena relembrar. São
eles: Maurício, Nel,
Walmir, Patrício e Leandro.
Conversamos com cada um,
resgatando um passado de títulos
e glórias.
Nosso diretor de Seguridade, Maurício Luna, por
exemplo, arrancou da memória
momentos marcantes de sua
jornada no futebol de campo.
Recorda com orgulho o dia no
qual o repórter da Rádio Olinda,
que fazia a cobertura do Torneio
de Dente de Leite, no qual
Maurício jogava pela seleção de
Jaboatão, chamou-o para treinar
no Clube Náutico Capibaribe.

“Eu fiz o teste para o Infantojuvenil e fui aprovado num peneirão, com mais de 200 candidatos”,
lembra o ocorrido no ano de 1971.
“Eu também fui convidado para o
Infantil do Sport Clube do Recife,
pelo diretor e técnico da escolinha, Sr.Batista, mas não levei o
convite adiante”, explica.
Além dos times já citados, Maurício marcou presença
no Livramento e no Estrela do
Mar (inclusive no Corinthians,
que era o Juvenil do Estrela), em
Jaboatão; no Society Esporte
Clube, em Moreno; no Asa, de
São Bento do Una. Também
representou o Sport, do Recife,
em 2000, num torneio de másteres, realizado pela Associação
Atlética Banco do Brasil –
AABB, em Caruaru. Foram quatro
equipes no confronto, incluindo
a AABB, o Sítio do
Pica-pau Amarelo e o
Central. O Sport
sagrou-se campeão.
Maurício coleciona muitos outros
títulos. Conquistou o
bicampeonato em Jaboatão, no Juvenil do
Estrela do Mar, ganhando todas as partidas. Também alcançou o 1º Lugar, pelo
Society, em Moreno. E
ainda foi craque de
futsal pelo Bandepe,
DIVULGAÇÃO
de São Bento do Una.

Vestindo a camisa dessa agência,
Maurício foi bicampeão em
torneios internos.
BANDEPREV EM JOGO
– Por falar em disputas internas,
vale destacar que, na década de
80, a Bandeprev participava de
certames com colegas do
Bandepe, de outros bancos e até
de outras fundações. No futsal
e minicampo, era presença
garantida em todas as finais.
Quem acompanhava as emocionantes partidas e não
lembra de Patrício,
Nel, Walmir, Leandro,
Lenilson, Belisco,
Dissico (Edílson),
Marcondes, Alberto
César e João Carlos?
Nossa reportagem
decidiu mexer no baú
dos quatro primeiros
e conseguiu tirar
desses ainda funcionários da Bandeprev,
um pouco da história
do nosso esporte.
“No Campeonato dos Securitários, fomos vicecampeões, em 1984; e campeões,
em 1985”, resgata Carlos Leandro,
hoje fera na área de Benefícios.
Mas voltando ao esporte. Em
1989, a equipe de Leandro deu um
show de bola, nas Olimpíadas
Bandepe, promovidas na Associação Atlética Bandepe – AAB.
A Bandeprev ganhou duas finais

DIVULGAÇÃO

no mesmo dia, sendo
campeã no minicampo
e no futsal. “A maior
conquista, para mim,
foi num Campeonato
dos Bancários, quando a Bandeprev deu de
5X2 no Banorte, que
sempre nos tirava o
título. Fomos campeões no futsal. Eu,
inclusive, fiz três gols
nesse dia”, destaca Leandro.
DIVULGAÇÃO
O craque pisou
em muitas quadras e
gramados, sendo figura marcante
em diversas competições de
bairros, quando além de organizar
os eventos, destacava-se como
artilheiro. “Cheguei a disputar o
Campeonato Pernambucano de
Futsal, um pelo Botafogo (da
Estância) e outro pelo Bandepe”,
comenta o jogador, que também
treinou no Pré-juvenil do Sport,
do Recife.
Seu companheiro de
equipe, Francisco Patrício, foi do
Infanto-juvenil e do Juvenil do
Sport. “Era uma época muito boa.
A gente sempre participava das
pré-liminares do Campeonato
Pernambucano. Era uma emoção.
O estádio lotava e a gente ficava
bastante motivado”, recorda.
Com o Juventus, de Camaragibe,
Patrício abocanhou títulos de
campeão,
vicecampeão
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e 3º Lugar, na Copa Arizona. Ainda no futebol de campo, foi da
seleção do Bandepe e era capitão
do time. Patrício também se
destacou no futsal do Bandepe,
atingindo o vice-campeonato nas
Olimpíadas Nacionais do Sesi,
dentre outros troféus e medalhas.
Walnherízio, nosso auxiliar de serviços gerais, Nel, foi
outra peça fundamental nos esquemas táticos da equipe da Bandeprev, tanto no minicampo,
quanto no futsal. Ele também
guarda uma importante experiência em futebol de campo. Entre outros prêmios, recebeu a taça supercampeão no torneio Peladão,
da Prefeitura da Cidade do Recife,
pelo Grêmio Real da Mustardinha,
em 1983 e 1985.
Dos quatro menciona-dos,
um tornou-se profissional e, por
pouco, não perdíamos de vista.
“Meu passe seria vendido lá em

Portugal, mas não fecharam
negócio e eu acabei voltando”,
diz Walmir Moura. Como profissional, Walmir fez parte de clubes,
como o América, do Recife; o
Paulistano; o Potiguar, de Natal.
“Eu joguei contra Dario, Peito de
Aço, tricampeão do mundo. Ele
no Sport e no Náutico, eu no América. Pelo mesmo time, fui adversário de Ricardo Rocha, do tetra. Ele
era Santa Cruz e perdeu da gente
numa partida, cujo placar foi
2X1”, ressalta. Nosso craque fez
bonito em muitos gramados. Já
subiu no pódio mais alto da Copa
Arizona, da Associação Atlética
de Jaboatão, e conseguiu o 3º
Lugar em outra Copa Arizona, em
São Paulo. Pela segunda divisão,
aqui no Estado, conquistou o
tricampeonato, pelo time
jaboatonense Locomoção, nos
anos de 1972, 73 e 74. Como se
vê, essa turma é só decisão.

As nossas estrelas

Maurício Luna – Diretor
de Seguridade da Bandeprev desde 1997, Maurício atua ao lado de Evandro Couceiro e Antonio
Ferreira, contribuindo para o alcance das metas
da entidade e resgatando a auto-estima
dos participantes.

Walnherízio (Nel) – Com
quase 20 anos de
Bandeprev, Nel é auxiliar
de serviços gerais e
resolve tudo nessa área,
revezando com Walmir a
realização de serviços
externos e o controle
da portaria.

Carlos Leandro – Na Bandeprev há
mais de 20 anos, Leandro trabalha
na área de Benefícios, colaborando
para criar soluções aos participantes,
principalmente quando o assunto
é empréstimos.

Walmir Moura – Auxiliar de
serviços gerais, Walmir tem 20
anos de Bandeprev e está sempre
a postos para dividir as atividades
já citadas com Nel.

Nossas Conquistas

Francisco Patrício – Com mais de
20 anos de Bandeprev, Patrício já
fez de tudo um pouco dentro da entidade. Passou na carteira de Empréstimos, na Contabilidade. Hoje, dá total
suporte ao setor de Administração.

Homenagem

Fechamento de 2005: novas normas atendidas

ALBÉRICO BRANCO – “Dada a estrutura
já existente na Bandeprev, não houve
dificuldades em seguir as novas normas.”

Luciana Andréa Freitas

D

ois mil e cinco foi um ano
de muitas mudanças no
sistema de Previdência
Complementar, que, inclusive, determinou novas atribuições aos
conselheiros de fundos de pensão. Mesmo assim, a entidade
conseguiu fechar o exercício,
cumprindo com todos os requisitos exigidos pelos órgãos fiscalizador e regulador do segmento.
Segundo o conselheiro fiscal, Albérico Branco, dada a estrutura
de organização já existente na
Bandeprev, não houve dificuldades em seguir as normas de procedimento impostas por resolu-

ções, como a MPS/CGPC Nº 13 e
a CMN Nº 3121.
“Como estamos constantemente avaliando o balancete,
acompanhando-o mês a mês,
entregamos o balanço sem problemas e com a certeza de que atendemos os anseios dos participantes”, declara. Conforme já divulgamos outras vezes, a Resolução
MPS/CGPC Nº 13 imprime uma
política de minimização de riscos
em todas as instâncias das fundações, estabelecendo práticas
de governança e controles internos. “Essa legislação é um marco
da Previdência no Brasil, porque
aumentou não só as responsabilidades dos dirigentes, mas de toda

ALUIZIO LIRA – “Só conseguimos essa atuação devido à harmonia entre os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, e a diretoria.”

a entidade. Por exemplo, temos agora que realizar semestralmente
uma manifestação com uma análise detalhada que vai desde os
controles internos até a Política
de Investimentos. Incluindo a
aderência das metas com relação
ao alcançado “, observa o conselheiro fiscal Aluizio Lira.
A outra resolução também tem foco na Política de Investimentos. Esta dá parâmetros para
as aplicações financeiras e os
conselheiros devem se basear nela para saber se a Bandeprev se
enquadrou nas exigências da legislação. Aluizio afirma que, com
as mudanças, a entidade conquistou diversas melhorias. “Houve
uma segregação das informações
e conseqüente maior integração
dos dados, facilitando nosso trabalho”, exemplifica. “Só conseguimos essa atuação devido à
harmonia entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal, e a diretoria,
em termos de abertura, troca de
informações, incentivo do aperfeiçoamento etc.”, atesta.

Bandeprev
valoriza a mulher
O Dia da Mulher, que teve origem
num acontecido em Nova York,
quando mais de cem operárias
foram presas por seus patrões
dentro da fábrica, onde morreram
queimadas, é lembrado em todo o
mundo em 08 de março. Ele
simboliza a luta da mulher por um
tratamento igualitário na sociedade e no mercado de trabalho.
Para homenagear essas guerreiras, a Bandeprev marcou a
data, este ano, oferecendo rosas
a todas as participantes que
compareceram à entidade no
referido dia.
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Concluímos mais um serviço ao participante

C

onforme o prometido, estamos entregando a última parte do Guia do Participante. Criado pela Secretaria de Previdência Complementar
– SPC , o documento tem o intuito de apresentar aos participantes e assistidos, informações sobre o sistema e as fundações, abordando
as principais características, sistema de fiscalização etc. Na edição de janeiro de 2006 do seu jornal, a Bandeprev veiculou boa parte da
publicação. Agora, estamos transcrevendo o restante. O Guia do Participante pode ser acessado no endereço www.mpas.gov.br/spc/guia2.asp.

Guia do Participante: Acompanhe de Perto seu Fundo de Pensão
8-Fiscalização dos fundos de
pensão

8.4 Auditoria Atuarial e Auditoria de
Benefícios

8.1 Controles internos (cont.)

Além da auditoria independente, o fundo
de pensão é obrigado a contratar, a cada cinco
anos, uma auditoria atuarial e uma de
benefícios.
O objetivo da auditoria atuarial é saber se
as obrigações atuariais estão devidamente
avaliadas e definidas.
Portanto, a auditoria atuaria I deve se
pronunciar sobre a adequação dos seguintes
aspectos, dentre outros:
• Tábua biométrica
• Taxa de rotatividade
• Taxa de juros e de inflação

Os fundos de pensão deverão adotar princípios e regras de governança, gestão e controles
internos (Os controles internos foram relacionados na Resolução CGPC n° 13, de 2004)
adequados ao porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de benefícios por eles operados, de modo a assegurar o pleno cumprimento
de seus objetivos, como, por exemplo:
• Competência técnica e gerencial
compatível com a exigência legal.
• Na contratação de serviços especializados
de terceiros deverá ser buscada a otimização
da relação custo / benefício.
• Todos os seus membros deverão manter
independência de atuação, buscando,
permanentemente, a defesa dos interesses da
Entidade.
• O auditor responsável pela auditoria
interna não poderá ser o mesmo responsável
pelas demonstrações contábeis.
• As políticas de investimento, as
premissas e hipóteses atuariais estabelecidas
para períodos determinados devem ser
divulgadas aos patrocinadores, instituidores
e empregados do fundo de pensão e aos
participantes e assistidos dos planos de
benefícios, de modo a propiciar o empenho de
todos para a realização dos objetivos
estabelecidos.
• O fundo de pensão deve divulgar, de forma
clara e objetiva para os participantes e
assistidos, informações sobre gastos com
corretagens, consultorias, auditorias,
honorários advocatícios etc.
• Os sistemas de informações devem ser
confiáveis e abranger todas as atividades do
fundo de pensão.
• O Conselho Fiscal deve emitir relatórios
de controles internos, descrevendo a situação
financeira e atuarial da entidade, pelo menos
semestralmente.
8.2 Patrocinador
O Patrocinador ou Instituidor do plano de
benefícios também têm a obrigação de
supervisionar e fiscalizar as atividades do
fundo de pensão. No caso de plano de
benefícios patrocinado por EMPRESA
ESTATAL ou EMPRESA PÚBLICA, a
legislação prevê, inclusive, a obrigatoriedade
de o PATROCINADOR realizar Auditoria
específica no plano de previdência por ele
patrocinado, devendo seu resultado, seja ele
qual for, ser comunicado à Secretaria de
Previdência Complementar. (lei Complementar
n° 108, de 2001 [art. 24 e 25]).
8.3 Auditoria Independente
A legislação obriga as entidades fechadas de
previdência complementar a contratar, uma vez
por ano, auditores independentes, que possam
atestar a exatidão das demonstrações
contábeis, as quais devem espelhar a real
situação patrimonial da entidade.
Em sintonia com a legislação específica dos
auditores independentes, o fundo de pensão
deve exigir que o auditor contratado se
pronuncie sobre vários aspectos. (Resolução
CMN n° 3.121/03 (art. 56) e IN SPC n° 03, de
2004.)

É importante que sejam claramente
identificados os responsáveis por cada uma
das premissas adotadas pelo plano de
previdência.
O objetivo da auditoria de benefícios é
saber se o cálculo, a concessão e a correção
dos benefícios estão ocorrendo em harmonia
com a legislação e com as regras estabelecidas
no regulamento do plano de benefícios.
8.5. Papel do Estado
O Estado deve regular o mercado de
previdência privada, determinando padrões
mínimos de segurança econômico-financeira e
atuarial para os planos de benefícios das
entidades de previdência complementar.
Também cabe ao Estado fiscalizar esse mercado.
No caso das entidades fechadas de
previdência complementar, a estrutura oficial
é:
SPC - Secretaria de Previdência
Complementar: órgão de fiscalização, com
atribuições de autorização (licença prévia) e
de fiscalização propriamente dita. O Secretário
de Previdência Complementar e os diretores
são indicados pelo Ministro de Estado da
Previdência Social e nomeados pelo
Presidente da República. A SPC tem a
seguinte estrutura:
• Secretário de Previdência Complementar
• Secretário-Adjunto
• Diretor de Fiscalização
• Diretor de Análise Técnica
• Diretor de Assuntos Econômicos
• Diretor de Assuntos Atuariais e
Contábeis
• Diretor de Orientação Jurídica
CGPC - Conselho de Gestão da
Previdência Complementar: órgão
responsável pela regulação do setor,
funcionando ainda como órgão recursal,
responsável pela apreciação de recursos
interpostos contra decisões da SPC, versando
sobre penalidades administrativas. O CGPC
é composto por Governo (Ministérios da
Previdência, Fazenda e Planejamento), pelos
fundos de pensão, pelos participantes e
assistidos e pelos patrocinadores e
instituidores de planos de previdência.
Sem prejuízo dos controles internos de cada
fundo de pensão, cabe à Secretaria de
Previdência Complementar atuar como órgão
de supervisão, com as atribuições de examinar,
previamente:

• Pedidos de aplicação de estatutos e
regulamentos;
• Alterações de estatutos e regulamentos;
• Celebração de convênios de adesão;
• Transferência de gestão de planos;
• Retiradas de patrocínio pelas empresas.
9 Regime Disciplinar
A LC n° 109, de 2001, e o Decreto n° 4942,
de 2003, estabelecem o regime disciplinar em
face de irregularidades praticadas contra os
planos de previdência operados por fundos
de pensão.
São as seguintes penalidades, sempre
focando a pessoa física (dirigentes de fundos):

de carteiras, custódia, corretagens pagas,
acompanhamento da política de investimentos, consultoria, honorários advocatícios,
auditorias, avaliações atuariais e outras
despesas relevantes?
8) Quais as hipóteses atuarias adotadas (tábua
de mortalidade, taxa de rotatividade, taxa de
juros, etc.)?
9) Você recebe, ao menos uma vez ao ano,
informações claras e circunstan-ciadas sobre a
situação financeira e atuarial de seu plano de
benefícios (está com déficit, superávit, quais
as causas)?

• No campo administrativo - advertência,
multa, suspensão temporária ou inabilitação
de dois a dez anos para exercício de atividades
em entidades de previdência complementar,
companhias seguradoras ou no serviço
público.
Quando
constatadas
irregularidades, cabe à Secretaria de
Previdência Complementar aplicar tais
penalidades;
• No campo civil - indenização pecuniária,
por ação ou omissão que tenham provocado
prejuízo para o plano de previdência;
• No campo penal- responsabilização
criminal por conduta ilícita.

10) Se seu plano prevê contas individuais,
qual é seu saldo de conta?

10 Seu Fundo de Pensão é Transparente?
É fundamental que o participante
acompanhe a gestão do seu plano de benefícios,
exigindo e recebendo informações.
Como já foi dito, fundo de pensão é uma
entidade sem fins lucrativos, que administra
recursos e benefícios do participante.
Portanto, o participante, incluindo o assistido,
tem o direito de estar permanentemente
informado de tudo o que se passa com seu plano
de previdência, tanto em relação à gestão dos
recursos garantidores, quanto no que diz
respeito às obrigações do plano, ou seja, o
chamado passivo atuarial.
A legislação e as normas que regem os
fundos de pensão exigem que sejam dadas aos
participantes e assistidos várias informações
sobre a saúde do plano. Os fundos de pensão
são obrigados a satisfazer todas as questões
abaixo formuladas. No final deste GUIA DO
PARTICIPANTE, você encontrará a relação de
todas as normas que dão fundamento para o
participante ou assistido exigir resposta para
as perguntas abaixo.

14) O Conselho Fiscal tem emitido, ao menos
a cada 6 (seis) meses, relatórios sobre a atuação
do fundo de pensão, pronunciando-se sobre
os aspectos de controles internos?

1) Você tem tido acesso à cópia atualizada do
estatuto de sua entidade de previdência e do
re-gulamento do plano de benefícios?
2) Qual a política de investimentos do seu
plano de previdência?
3) Qual o perfil da carteira de investimentos?
4) Onde os recursos dos planos estão
aplicados?
5) Com quais bancos e corretoras opera?
6) Qual a rentabilidade obtida e quais os
riscos?
7) Seu Fundo de Pensão tem informado quais
os gastos com prestadores de serviços: gestão

11) Seu fundo de pensão tem divulgado
informações referentes às demons-trações
contábeis e pareceres atuariais de seu plano
de benefício?
12) Quais as conclusões das auditorias
atuarial e de benefícios realizadas em seu plano
de
benefícios?
13) Quais as conclusões do parecer do auditor
independente?

15) Se o patrocinador de seu fundo de pensão
é uma empresa estatal ou empresa pública, ela
tem realizado as devidas auditorias no seu
plano de previdência?
Se você respondeu positivamente a todas
esssas perguntas, podemos afirmar que seu
fundo de pensão está se pautando pelo
princípio da transparência e seguindo as regras
referentes à divulgação de informações. Caso
contrário, você talvez esteja tendo problemas
e, nesse caso, recomenda-se que procure seu
fundo de pensão para obter as informações não
disponíveis; caso não tenha sucesso, você
pode procurar a Secretaria de Previdência
Complementar.
Procure sempre verificar se o seu fundo de
pensão está sendo bem gerido. Veja se sua
entidade está seguindo os padrões e exigências
da legislação.
A Instrução SPC nº 07, de 10 de agosto de
2005, consolida e baixa instruções
complementares a dispositivos a serem
observados pelos fundos de pensão, no que se
refere à divulgação das informações aos
participantes e assistidos.
Verifique se seu fundo de pensão está
prezando a BOA COMUNICAÇÃO.
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Sabendo lidar com as surpresas do mercado

Gestores de recursos da Bandeprev expuseram estratégias 2005 e previsões 2006
Luciana Andréa Freitas

N

ada como termos segurança no que fazemos
e realizarmos um trabalho sério e consistente. Foi por
acompanhar continuamente o
mercado que a Bandeprev se
valeu de momentos favoráveis em
alguns cenários, como o salto da
Bolsa; driblou surpresas; e
fechou o ano com saldo positivo.
No exercício de 2005, a entidade
bateu a meta atuarial de 11,35%,
atingindo a rentabilidade total de
14,67%, e conquistou um
superávit de R$ 181,3 milhões.
Seu patrimônio bruto chegou
perto de R$ 1 Bilhão, marca que
logo foi alcançada em janeiro de
2006. Para apresentar o cenário
econômico, revisar as estratégias
de 2005 e mostrar as previsões
2006, os gestores da ABN Amro
Asset Management, administradora dos nossos recursos,
realizaram palestra na entidade, no
dia 06 de fevereiro.
Na reunião, destinada à
diretoria, conselheiros, técnicos e
convidados, foi
comprovada a boa
performance dos
nossos investimentos, feitos a
partir de uma
análise criteriosa
da conjuntura
econômica interna e externa. De
acordo com o superintendente de
Renda Fixa da Asset, Eduardo
Castro, o desempenho da
Bandeprev nesse segmento
superou as expectativas, diante
de fatores atípicos surgidos em
2005. Nos primeiros semestres, o
Banco Central intensificou a
política de juros, aumentando a
taxa básica; e o IGP-M, semelhante ao IGP-DI, o índice que
corrige mais de 40% do patri-

mônio da Bandeprev, entrou em
queda. Vale ressaltar que esta
parcela se refere aos títulos
públicos utilizados para capitalizar a entidade na época da Privatização do Banco.
“Os resultados só foram
aparecer a partir do terceiro
semestre, quando houve redução
na taxa de juros e melhora no
preço dos títulos públicos”,
lembra. Diante das circunstâncias, a Bandeprev buscou realizar
medidas para compensar o pouco
retorno inicial. “Alongamos para
o início de 2007 os títulos
públicos que estavam concentrados para o começo de 2006 e
fizemos posicionamento préfixado, escolhendo o mês de maior
liquidez, janeiro”, esclarece.
Segundo o gestor, a Bandeprev alterou sua postura conservadora para aproveitar a
mudança de cenário. Ampliou o
volume de recurso aplicado em
Renda Variável, cujo mercado
registrou recordes de rendimento
em 2005. “O ano foi bastante
positivo para este
segmento. Tivemos uma
rentabilidade acima do
Ibovespa, uma das mais
rentáveis aplicações financeiras”, afirma. Para se
ter uma idéia, 27,7% foi a
alta acumulada pelo Ibovespa em 2005.
Para Eduardo Castro, este
excelente saldo da Bandeprev
pode ser explicado, em parte, pela
escolha dos papéis. “Ações de
empresas, como a Petrobrás, por
exemplo, que, a cada dia, se consolida rumo à auto-suficiência,
têm ótimas perspectivas de crescimento”. Outro fator que contou
positivamente para os resultados
na Renda Variável, mencionado
pelo gestor, foi a altíssima liquidez
internacional e, conseqüentemente, a busca dos investidores

estrangeiros por mercados
emergentes, inclusive o Brasil.
ESTRATÉGIAS 2006 – Nas
palavras do especialista, no início
de 2005, havia dúvidas quanto ao
crescimento da economia mundial
e se discutia, principalmente, a
subida na taxa de juros dos
Estados Unidos, o que acabou
acontecendo. Internamente, uma
das preocupações maiores era
com a inflação. No entanto,
abrimos 2006 com melhores
perspectivas e menos receio
relativo às inflações interna e
externa. Mesmo com a disputa
política, estudiosos têm uma
visão otimista do cenário brasileiro atual. “Estamos no centro
do processo de redução de juros;
o consumo continua em alta,
como fruto da elevação da massa
salarial; os investidores estran-

geiros permanecem com grande
apetite, dentre outras situações
favoráveis”, destaca Eduardo. Ele
também acredita que o acontecido
com o IGP-DI não deve se repetir.
“É muito improvável que haja
queda nas mesmas proporções,
porque o ocorrido foi algo
realmente histórico”.
Conforme o gestor, com
base neste cenário, a Bandeprev
desenvolveu, junto à Asset, as
estratégias para 2006. Em Renda
Variável fará aplicações acima da
média, principalmente nos setores
de petróleo e consumo; neutra,
em mineração; e abaixo da média,
em telefonia fixa, papel e celulose.
Mas no segundo semestre, será
realizada uma reavaliação para
saber, dentre outras coisas, se
continua otimista com Bolsa. Em
Renda Fixa, manterá posição em
títulos pré-fixados, apostando na
queda da taxa de juros. “Talvez
se justifique também a combinação de títulos públicos com
CDBs de banco de excelente crédito”.
Previsões 2006
- Há menos preocupação
com a inflação, tanto a
interna, quanto a externa.

- Dois mil e seis não deve
repetir o clima de pânico
vivido na eleição passada para presidente, pois candidatos
têm visões macroeconômicas parecidas.
- Internamente, a tendência dos juros é de cortes, e a
economia brasileira poderá crescer entre 3% e 3,5%.
- O fluxo de estrangeiros para a Bolsa pode continuar, pois o
apetite desses investidores por papéis brasileiros ainda é
forte.
- A Bolsa pode manter sua performance de 2005, dando
retorno maior que o da Renda Fixa.
- O consumo permanece em alta, por conta da elevação da
massa salarial.

Fontes: ABN Amro Asset
Management e revista Época
– 09 de janeiro de 2006
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Ano de Copa inspira surpresas dos próximos eventos

A Bandeprev já iniciou os preparativos da sexta edição dos encontros de participantes e promete muita vibração
Luciana Andréa Freitas

E

ste ano, o mundo viverá
um clima de muita vibração, alegria, esperança, e,
contagiada com esse momento em
que o Brasil, no futebol, caminha
rumo ao hexacampeonato, a
Bandeprev está planejando os
próximos eventos. Estamos
falando dos Encontros Regionais dos Participantes, que, em
2006, assim como nossa seleção,
direcionam-se para atingir o sexto
sucesso consecutivo. A diretoria,
mais uma vez, acende a chama das
surpresas, prometendo momentos
inesquecíveis. A programação
está prevista para iniciar em abril.
Quem ainda não participou dos eventos, que acontecem
desde 2001, pode conhecer um
pouco mais do assunto com os
esclarecimentos a seguir. “Um
dos nossos principais objetivos
é a transparência, por isso,
apresentamos anualmente nossos resultados, projetos; discutimos os benefícios de aposentadoria, as novidades do sistema.

Desde o primeiro número, trazendo pesquisas de opinião,
as reuniões abriram espaço às
sugestões, dando origem a projetos, como a volta do jornal, a promoção de cursos para os participantes, adaptações dos próprios
encontros etc. No terceiro,
consolidou-se a credibilidade e a
segurança, passando-se a discutir
as ações implementadas e em andamento. Também foi estimulado
o exercício do corpo e da mente,
com uma programação lúdica e
cultura regional. O quarto evento
continuou incentivando o lazer,
com um enfoque mais voltado às
artes. Além disso, teve como uma
de suas principais inovações, uma
palestra sobre saúde. A quinta
versão ficou na memória da
Bandeprev, trazendo a celebração
dos seus 35 anos. A programação
aconteceu inspirada na alegria da
comemoração e no espírito de luta
daqueles que sabem vencer,
envolvendo competições esportivas, entrega de presentes, brindes
com champanhe, música ao
vivo etc.

Com esse propósito, reunimos
pessoas das mais diversas localidades, em total espírito de descontração”, explica o diretor de
Seguridade, Maurício Luna.
De acordo com o superintendente da Bandeprev, Evandro Couceiro, é fundamental que
os inscritos na entidade compareçam aos encontros, pois além de
acompanhar seus aspectos financeiros, previdenciários e administrativos, podem tirar dúvidas e oferecer sugestões. O
momento da integração e de resgate
da auto-estima
também é muito
importante. Há
sempre novidades,
as quais só são
reveladas no último momento. Tal
fórmula tem dado
2º ENCONTRO REGIONAL DE PARTICIPANTES –
certo há cinco
Identificação das expectativas dos participantes

anos, tanto que é sempre preservado um índice de satisfação
superior a 90%.
RETROSPECTIVA - Para
se ter uma idéia do sucesso, vale
entender como tudo começou. Os
eventos iniciaram num momento
em que a entidade estava distante
dos seus inscritos e buscava respaldo para construir seus próximos passos. Então, visando valorizar os participantes, elaborou,
junto com uma
consultoria de Recursos Humanos,
ações destinadas
a esclarecer e
integrar. O segundo encontro se
configurou uma
nova fase, de mais
aproximação, e
partiu para identificar as expectativas quanto 4º ENCONTRO REGIONAL DE PARTICIPANTES – Arte
e qualidade de vida
à Bandeprev.

3º ENCONTRO REGIONAL DE PARTICIPANTES – Consolidação da segurança
e da credibilidade, com discussão das ações implementadas

5º ENCONTRO REGIONAL DE PARTICIPANTES – Comemoração dos 35
anos da Bandeprev

