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Informação: o elo 
entre as EFPC´s

Pernambuco sediou um importante evento que 
mais uma vez uniu fundações de diferentes estados 
e até países: o Curso Administração Orçamen-
tária e Custos Aplicados nos Fundos de Pensão, 
ocorrido nos dias 17 e 18 de julho, na Bandeprev. 
Nesse momento tão significativo para as organiza-
ções que vêm apresentando um forte demanda 
por instrumentos visando a qualidade na gestão, 
estas aproveitaram para esclarecer dúvidas e  
trocar experiências.

PÁGINA 2

Com sua história de vida e profissional, ele demonstra que o desejo de mudar e a 
persistência para com a realização dos nossos objetivos podem fazer a diferença. 
Foi assim consigo; com a família; na Bandeprev, quando deu relevante contri-
buição como conselheiro deliberativo no período da Privatização. E continua a 
fazê-lo no trabalho atual, como gerente geral comercial da Agência Casa Amarela, 
do Banco Abn Amro Real e demais atividades nas quais se envolve, inclusive ações 
em prol do planeta e da humanidade. Vale a pena conhecer um pouco melhor o 
participante José Cândido Neto, nosso entrevistado do mês.

PÁGINA 4

Você sabia?
Títulos de Renda Fixa Pré-fixados

São aqueles cuja remuneração é determinada no momento da aplicação. Isso significa que você já sabe o quanto receberá dentro 
de um prazo determinado: o valor investido mais juros pelo período em que a operação foi realizada.

Títulos de Renda Fixa Pós-fixados
Os títulos pós-fixados funcionam de forma diferente. Você saberá o quanto irá receber somente no final da aplicação. Isso ocorre 

porque o rendimento é determinado pela variação de um certo índice mais uma taxa de juros estabelecida no início.
É exatamente por isto que a maioria dos analistas fala que um investimento pós-fixado é mais adequado quando se espera um 

aumento da inflação ou da taxa de juros, pois, nesse tipo de cenário, o rendimento do título tende a subir, aumentando o retorno 
para o investidor.

Depende da nossa persistência 
e desejo de mudança
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Editorial

Di a n t e  d a  c r e s c e n t e 
responsabil idade de 
possuir  como focos 

p r inc ipa i s  de  sua  ges t ão 
a qualidade nos serviços e a 
Governança Corporativa, as 
entidades de Previdência estão 
vencendo o desafio, utilizando 
a mais forte arma do Setor: a 
troca de conhecimentos. Um 
grande exemplo é o Curso 
Administração Orçamentária e 
Custos Aplicados nos Fundos de 
Pensão , realizado dias 17 e 18 
de julho, das 8h30 às 12h30 e 
das 14h às 18h, na Bandeprev. 
O treinamento promovido pelo 
sistema Abrapp/ICSS/Sindapp, 
consistiu no atendimento de 
uma solicitação das fundações 
para esclarecimento do assunto, 
fundamental  para  a  saúde 
financeira das organizações. 
Di re to res ,  conse lhe i ros  e 
diversos profissionais da área 
de várias partes do país e até 
de fora dele lotaram o evento, 
totalizando aproximadamente  
40 participantes.

Luciana Andréa Freitas

Aperfeiçoamento

Troca de conhecimentos fortalece fundações
Curso sobre Orçamento, apoiado pela Bandeprev, baseia-se nas melhores práticas de gestão 

 O curso contou com 
palestras do consultor em Fundos 
de Pensão, sócio-diretor da 
Consultorys, Dionísio Jorge da 
Silva, e de representantes da 
Fachesf, que demonstraram um 
caso real. “Há uma demanda 
principalmente por um modelo 
de elaboração de orçamento. A 
legislação que trata do assunto, 
a Resolução CGPC Nº 13/04, 
oferece diretrizes sobre o tema, 
mas não apresenta um exemplo 
de operacionalização. Assim, 
estamos trazendo metodologias 
de elaboração de orçamento, de 
controles internos, de apuração 
de custos por planos etc, visando 
fornecer instrumentos para as 
melhores práticas de gestão e 
controles  nas  fundações”,  
enfatiza Dionísio.   
 Para inspirar os colegas, 
a gerente econômico-financeira 
da  Faches f  e  membro  da 
Comissão Técnica Nacional de 
Contabilidade da Abrapp, Maria 
Elizabete, levou sua experiência 
ao público. “Implantamos o 
Planejamento Orçamental, a 
partir de 2004. Não podemos 
encarar o orçamento apenas 
como uma fe r ramenta  de 
controle, mas algo que envolve 
uma visão de planejamento 
e participação de cada área”, 
instrui. Contadora da Fundos 
de Pensões Empreendimentos, 
entidade de previdência do 
governo angolano, Esperança 
Kiatucumo foi uma das pessoas 
ouvintes que se sentiu enriquecida 
com os ensinamentos. “Nosso 
objetivo é colher informações das 
fundações mais avançadas, pois se 
começou a falar em Previdência, 
em Angola, apenas a partir  
de 1998”.FACHESF – A gerente financeira, Maria Elizabete, e a gestora do Processo Orçamen-

tário, Vanessa Coutinho, tiraram dúvidas dos colegas.  

EM BUSCA DE NOVOS 
CONHECIMENTOS
Esperança Kiatucumo é contadora 
de uma entidade recente, iniciada  
em 2006.

Orçamento da EFPC

“Referencial Normativo:

RES/CGPC nº. 13/04

Art. 16, §1º - O orçamento da EFPC, 
segregado por plano de benefícios, 
deve ser elaborado considerando as 
especificidades de cada plano.

RES/CGPC nº. 05/02

Art. 42, IV. Normas Gerais, Anexo 
“E” - A EFPC deverá elaborar, obri-
gatoriamente, o Orçamento Geral 
para o exercício. O referido instru-
mento será objeto de aprovação e 
acompanhamento pelo Conselho 
Deliberativo da EFPC...”

Dionísio Silva - Instrutor da Abrapp

Transparência, eqüidade 
(tratamento igualitário), 
prestação de contas e 

responsabilidade corporativa não 
são apenas palavras em uso no 
momento. São princípios que, cada 
vez mais, se inserem na cultura dos 
fundos de pensão para uma gestão 
focada nas melhores práticas 
de Governança e na qualidade 
dos serviços. A Bandeprev sente 
orgulho de estar vivendo essa 
realidade e oferecendo apoio 
para que fundações das mais 
variadas localidades possam 
adquirir instrumentos para isso. 
Veja a matéria a seguir, sobre 
um importante treinamento com 
essa visão, ocorrido este mês, no 
auditório da Organização.

 Por falar nos princípios 
da Governança, a responsabilidade 
social também é tema bastante 
tocado na entrevista do mês. Para 
esta edição, selecionamos José 
Cândido Neto, que teve essencial 
contribuição como conselheiro da 
Bandeprev e hoje apresenta sua 
história de conquistas e projetos 
para mudar o mundo. 

Acompanhe ainda, neste 
jornal, a lista de Aniversariantes; 
os dados financeiros da Bandeprev, 
com comentários; e a coluna Você 
Sabia?, mais uma iniciativa de 
transparência da Entidade. 

A Diretoria
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado do 
ano, atingiu 86,92% da meta 
atuarial.

A rentabilidade da carteira dos inves-
timentos da Bandeprev, no mês de 
junho, atingiu 55,00% da meta atuarial.
 
Alguns fatores que contribuíram para 
os investimentos da Bandeprev não 
atingirem a meta atuarial do mês, foram: 
- Rentabilidade negativa do Ibovespa Fe-
chamento ( -10,43% am);
- Segunda maior alta no ano do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
- INPC (0,91% am).
 
Obs.: A partir de maio/2008, o Ibovespa 
Médio foi substituído pelo Ibovespa 
Fechamento, conforme determinação da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
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“...Depende de nós
Se esse mundo
Ainda tem jeito
Apesar do que

O homem tem feito
Se a vida sobreviverá...

Que os ventos
Cantem nos galhos

Que as folhas
Bebam orvalhos

Que o sol descortine
Mais as manhãs...”

Trecho da música “Depende de nós”, 
de Ivan Lins e Vitor Martins

Bandeprev Notícias (BN) 
– Resumo da carreira:

José Cândido Neto 
(JCN) – Iniciei minha carreira 
no Bandepe, em 1979, como 
escriturário. Em 1986, houve 
uma seleção interna para 
técnico industrial e eu 
passei. Em seguida, fui 
aprovado num concurso 
p a r a  a  á r e a  d e 
Marketing ,  na 
qual trabalhei 
até 1994, desem-
penhando várias 
funções e che-

g a n d o  a 
superintendente da 
área de Produtos e 
Serviços. Também 
fui assessor da 
D i re t o r i a  d e 
O p e r a ç õ e s , atuei 
na Gerência d e  G o -
v e r n o  e administrei 
v á r i a s a g ê n c i a s , 
e s - tando atualmente 

como gerente geral 
comercial da Agência 

Casa Amarela, do Banco 
Abn Amro Real.

BN – Outras atividades 
em que está envolvido: 

JCN – Estou à frente 
do Projeto Escola Brasil, uma 
iniciativa do Banco a qual 
firma parcerias a fim de adotar 
um colégio público que esteja 
necessitando de reparos e recursos 
para seu funcionamento. A gente 
se aproxima da comunidade e 
busca analisar quais as principais 
carências. Quem é funcionário 
do Banco pode optar por ser 
voluntário. Foi o que fiz. Optei por 
utilizar minha bagagem na área 
de Administração e Marketing 
para gerir o projeto. A instituição 
se lec ionada  fo i  a  Esco la 
Marina Simões, em Paulista, 
contemplada, recentemente, com 
uma biblioteca, toda estruturada, 
com ar-condicionado e variado 

acervo de publicações essenciais 
ao aprendizado dos alunos. Esse 
resultado, para mim, é uma 
satisfação e uma alegria muito 
grandes, porque sempre priorizei 

a Educação. Inspiro-me em Paulo 
Freire, que acreditava na Educação 
como ferramenta para prover a 
mudança nas pessoas.

BN – Sua atuação na 
Bandeprev:

JCN – Fui conselheiro 
deliberativo da Bandeprev durante 
quatro anos, iniciando em 1997, 
num período decisivo para a 
Entidade. Na época, com a intenção 
de se privatizar o Banco, surgiu a 
necessidade de estruturarmos 
toda a Organização para que esta 
tivesse condições de continuar 
funcionando. Foi um momento 
de muita luta, de trabalho intenso 
e conjunto, em que o fato de se 
ter pessoas dignas e honestas no 
comando foi fundamental. Hoje 
estou certo de que a Bandeprev 
tem potencial para permanecer por 
muitos e muitos anos. 

BN – Uma conquista:
JCN – Venho de uma 

família de pessoas de pouca 
aquisição, na qual, antes de mim, 
não havia quem tivesse alcançado 
o terceiro grau. Foi com orgulho 
que rompi essa barreira e passei a 
incentivar os outros filhos, isto é, 
minhas seis irmãs a adquirirem o 

diploma. Hoje somos 
todos formados e 

pós-graduados. Lembro, 
m a i s  u m a  v e z , 

Paulo Freire, que 
falava no “inédito 

viável”, aquilo que não 
existe pode vir a existir, 

o que já acontece pode 
melhorar, depende do 

nosso desejo de mudança.   

BN – Próximos 
projetos:

JCN – Eu sou 
muito ligado à natureza. 

Sempre que posso, pesquiso e 
realizo ações para proteção da 
fauna e da flora do nosso país. Não 
quero deixar esta vida sem fazer 
algo maior. Penso em realizar um 
trabalho educativo nesse sentido, 
quando me aposentar.

BN – Mensagem aos 
colegas:

JCN – A gente precisa 
acreditar nos nossos sonhos e ir à 
luta. Mantenha sempre em mente 
os seus objetivos e procure, de 
uma forma ética e persistente, 
realizá-los.

Preservar a natureza e se 
dedicar ao próximo não é 
questão de benevolência, 

mas de consciência política, 
visão de mundo e de futuro. 
Eis uma das principais lições 
que podemos colher com o 
participante José Cândido Neto, 
atual gerente geral comercial 
da Agência Casa Amarela, do 
Banco Abn Amro Real. Possuindo 
previsão de aposentadoria para 
daqui a cinco anos, ele é um dos 
funcionários ativos de maior 
tempo na Instituição, 29 
anos ao todo, incluindo 
Bandepe e Banco Real. Por sua 
dedicação ao Grupo e importante 
contribuição como conselheiro 
deliberativo da Bandeprev, 
num dos momentos decisivos 
para a Entidade, é o nosso 
homenageado do mês. Graduado 
em Administração, com pós-
graduação em Marketing, esse 
Bandepreviano, natural de Vitória 
de Santo Antão, Pernambuco, 
está à frente do Projeto Escola 
Brasil, no Estado, uma iniciativa 
solidária do Banco,visando o 
restabelecimento de colégios 
públicos. De forma voluntária, 
abraçou a campanha, 
buscando parcerias 
para a melhoria 
das instalações d e 
uma escola, a l é m 
de estocar m a t e r i a l 
escolar e brinquedos 
n a intenção de doá-
l o s a o s  e s t u d a n t e s , 
crianças carentes da região. Com 
23 anos de casado e dois filhos, 
Cândido afirma que a Educação 
sempre foi prioridade na sua vida. 
“Inspiro-me em Paulo Freire, 
que acreditava na Educação 
como ferramenta para prover a 
mudança nas pessoas.” Após a 
aposentadoria, Cândido planeja  
desenvolver um projeto educativo 
na área ambiental, demonstrando 
sua preocupação com o futuro do 
nosso planeta e esperança de uma 
humanidade melhor.  

Luciana Andréa Freitas

Perfil: José Candido Neto

Uma lição de consciência política e de esperança
O nosso participante José Cândido Neto fala sobre sua história e projetos para um mundo melhor

“Estou certo de que a 
Bandeprev tem potencial 
para permanecer por 
muitos e muitos anos”

José Candido Neto


