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A Bandeprev entende a função maior da 
comunicação com os seus inscritos. Por 
isso, está sempre atenta às informações 
que possam ser do interesse de todos. 
Criando a coluna Regras da Previdência 
Social, a Entidade busca atualizar o seu 
público sobre esse assunto, que atravessa 
constantes mudanças, sendo objeto de 
sucessivas leis, emendas, decretos e in-
struções normativas. Neste mês, entenda 
a aposentadoria por tempo de contri-
buição e os requisitos para obtenção do 
benefício pela Previdência Social e para 
a suplementação da Bandeprev.

Contando os dias 
para se aposentar

Dando continuidade à coluna Educação Pre-
videnciária, estamos trazendo, neste número, 
uma matéria acerca das classificações e 
principais características dos planos de bene-
fícios. Acompanhe e entenda como funciona  
a Bandeprev.  

PÁGINA 2
PÁGINA 4

Quase na hora

A contagem regressiva para o VII Encontro 
Regional de Participantes já começou. 
Falta pouco para a volta de um dos mais 
bem-sucedidos projetos da Bandeprev. 
Os nossos telefones não param de tocar, 
com pessoas ansiosas pelas novidades. 
No próximo mês, estaremos divulgando 
as datas. Aguarde e marque no seu 
calendário.

Bandeprev superavitária

Mais uma boa notícia referente aos resultados do 
exercício 2008. Estão mais do que confirmados 
os números apresentados em março de 2009. A 
Bandeprev fechou o ano superavitária em todos os 
seus planos de benefícios, com excedentes acima 

das seguintes marcas: no Plano Básico 
(G0, G1 e G2), R$ 147,9 milhões; Especial 

1 (G9), R$ 2,3 milhões; e Especial 
2 (Redutores G1 e G2), R$ 1,3 
milhões. Portanto, o superávit con-
solidado de todos os planos ultra-
passou R$ 151 milhões, um total 
ainda maior que o esperado.

Por dentro dos tipos de 
planos de benefícios

VOCÊ SABIA ?

RENDA VARIÁVEL:  t ipo  de 
investimento no qual a lucratividade 
não é contratada, e depende de 
cotação nos mercados organizados. 
Ex :  i nves t imen to  em t í t u los 
mobiliários de risco, como as ações 
e os fundos mútuos de ações.

Esta edição acompanha Relatório de Atividades da Bandeprev referente ao exercício de 2008 
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Editorial

Há diferentes modalidades 
de planos de benefícios 
promovidos pelos fundos 

de pensão. Para você conhecer as 
principais características de cada 
uma e se situar melhor quanto ao 
que a Bandeprev oferece, fizemos 
um estudo, selecionando algumas 
das informações mais importantes. 
A legislação distingue os seguintes 
planos das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
– EFPCs: de Benefício Definido – 
BD, Contribuição Definida – CD, 
e Contribuição Variável – CV. 
Estamos falando da Resolução 
MPS/CGPC Nº 16, 
editada em 22 
de novembro 
de 2005, pelo 
C o n s e l h o 
de Gestão da 
P re v i d ê n c i a 
Complementar, 
órgão maior de 
regulamentação  
do Sistema. 

S e g u n d o  a 
legislação, o BD consiste naquele 
plano previdenciário “cujos 

Luciana Andréa Freitas

Educação Previdenciária

Aprenda a distinguir BD, CD e CV
Entenda as classificações dos planos de benefícios previstas na legislação

benefícios programados têm 
seu valor ou nível previamente 
estabelecidos, sendo o custeio 
determinado atuarialmente, de 
forma a assegurar sua 
c o n c e s s ã o  e 
manutenção”. 
N e s s a 
modalidade, 
enquadram-
se  o s  t r ê s 
p l a n o s  d a 
B a n d e p r e v , 
Básico, Especial 
1 e Especial 2. O 
modo de garantir a concessão das 
suplementações é designado a 
partir de uma avaliação periódica 
do plano, que leva em conta 
aspectos, como o perfil de cada 

participante, expectativa de 
vida etc.

O u t r o s 
f a t o r e s  q u e 
ca rac t e r i zam 
o  B D  s ã o  a 
vitaliciedade e 
o mutualismo. 
N e s t e ,  o 
patrimônio é único 

e comum a todos, havendo 
uma dependência solidária, 
que “faz com que a sobrevida 
de alguns além da expectativa 

É o próprio povo que tem 
orgulho de dizer: Per-
nambuco é o Estado dos 

grandes espetáculos. Para cada 
data comemorativa, há sempre 
variadas celebrações, repletas 
de forte expressão e riqueza cul-
tural. Grata por fazer parte dessa 
terra, a Bandeprev aproveita este 
mês para fazer referência ao es-
petáculo da Paixão de Cristo de 
Nova Jerusalém, trazendo, em 
sua ilustração de capa, o maior 
teatro ao ar livre do mundo.

Orgulho também é o 
principal sentimento desta Enti-
dade com respeito à sua situação 
no mercado. A Bandeprev confir-
mou os resultados preliminares 
de 2008, divulgados no jornal 
anterior. Uma nota de capa revela 
os superávits alcançados pela 
Instituição. Confira.

E, não apenas nas 
demonstrações dos números, a 
Organização mantém sua pos-
tura de transparência. Uma das 
matérias deste informativo es-
clarece acerca das diferenças 
dos planos de benefícios. No 
próximo número, falaremos 
sobre duas das premissas que 
foram alteradas na última ava-
liação atuarial da Bandeprev, 
a tábua biométrica e a taxa de  
juro atuarial. 

Ainda, nesta edição, 
uma reportagem conscientiza a 
respeito das regras para a apo-
sentadoria por tempo de contri-
buição da Previdência Social e 
requisitos para a suplementação 
da Bandeprev na modalidade.

No mais, neste número, 
você pode ver: uma chamada 
para os nossos Encontros; uma 
nota de falecimento; e as colunas 
Você Sabia?, Aniversariantes e 
Finanças da Bandeprev.  

A Diretoria

prevista (tábua de mortalidade) 
seja compensada por um período 
menor de vida de outros”.

A legislação classifica 
como CD o plano que tem 

o valor do benefício 
“permanentemente 
ajustado ao saldo 
de conta mantido 
e m  f a v o r  d o 
p a r t i c i p a n t e , 
inclusive na fase 
d e  p e r c e p ç ã o , 

considerando o resultado 
líquido de sua aplicação, os 
valores aportados e os benefícios 
pagos”. No CD, o que é definido 
é o valor ou percentual da 
contribuição do participante. O 
patrimônio é individualizado e 
o equilíbrio do fundo depende 
mais diretamente do desempenho 
dos investimentos. Conforme 
a resolução, CV é o plano cujo 
benefício combina características 
dos dois anteriores. No modelo 
clássico, ele é CD, na fase de 
capitalização; e BD, na fase  
de pagamento.

Fontes: 

• Resolução MPS/CGPC Nº 16, de 22 de 
novembro de 2005
• Informativo Prevhab, dezembro de 2006
• Informativo Infraprev novembro de 2008

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento dos seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

- Osvaldo Cesár da Camara Pimentel 
( + 23/03/2009)

- Natanael Jose de Lima 
(+ 14/03/2009)

- Pedro da Silva Ramos 
(+ 28/03/2009)

Compare as principais características
 

- Plano de Benefício Definido (BD)- O participante tem conhecimento prévio do valor do benefício, 
cuja fórmula de cálculo é estabelecida em regulamento e cuja concessão e manutenção é assegurada 
atuarialmente. O patrimônio é único e comum. Regras, cálculos, tudo é fundamentado no coletivo. 
Garante-se ao inscrito o benefício, ajustado pela inflação, enquanto ele viver.  

- Plano de Contribuição Definida (CD) – Há opções, para o participante, de definição do valor ou 
percentual da contribuição. Cada um escolhe quanto deseja pagar. O valor do benefício vai se basear nos 
recursos acumulados e o equilíbrio do plano depende mais diretamente do desempenho dos investimentos. 
O patrimônio é individualizado. O benefício é entregue em tempo pré-determinado.
 

- Plano de Contribuição Variável (CV) ou Misto – Modalidade em que os benefícios previdenciários 
apresentam características dos dois planos anteriores. O modelo mais conhecido adota qualidades de 
CD, na acumulação de recursos; e de BD, na fase de concessão.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumu-
lado do ano, superou em 
13,33%, a meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de março, superou a meta 
em 81,97%.
 
Alguns fatores que contribuíram para os investi-
mentos da Bandeprev superarem a meta atuari-
al do mês:
 
- Alta rentabilidade do Ibovespa Fechamento 
(7,18% am);
 
- Redução do índice de inflação (INPC), 
passando de 0,31% (FEV/2009) para 
0,20% (MAR/2009).
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mínima e a criação do pedágio, 
um acréscimo sobre o tempo 
de contribuição faltante para os 
inscritos que não haviam reunido 
os requisitos para se aposentar até 
a publicação da emenda.
 A aposentadoria por 
tempo de contribuição pode ser 

de dois tipos. Chama-se in-
tegral, quando o valor da 

renda mensal equivale 
a 100% do salário de 
benefício, e propor-

cional, quando possui 
uma renda mensal 
proporcional. Para 
esta, a base é de 
70% do salário de 
benefício, poden-
do subir 5% por 
ano de contri-
buição excedente 
ao previsto em 

lei para essa modalidade, 
até o limite de 100%. 
Quem optar pela integral, 

necessita comprovar 
35 anos de paga-
mento à Previ-

dência, se do sexo 
masculino; e 30 anos, 

feminino. Para terem direito à 
proporcional, homens devem ter 
a idade mínima de 53 anos e estar 
quites com o Regime por 30 anos. 
Os inscritos até a publicação da 
emenda precisam cumprir um 
acréscimo de 40% sobre o tempo 
que faltava em 16 de dezembro de 
1998 para completar tal carência. 
Já as mulheres, podem solicitá-la 
a partir dos 48 anos de idade e 25 
de contribuição, também levando 
em conta o referido adicional.

 B E N E F Í C I O S  D A 
BANDEPREV – Apesar de não 
ser preciso sair do emprego para 
requerer a aposentadoria por 
tempo de contribuição pela Pre-
vidência Social,  o desligamento 
da Patrocinadora é essencial para 
os participantes do Plano Básico 
poderem receber a suplementa-
ção referente a essa modalidade. 
Segundo o superintendente da 
Bandeprev, Evandro Couceiro, 
a Organização disponibiliza 
esse benefício, o qual visa 
complementar a renda mensal 
fornecida pelo INSS, tendo 
em vista a manutenção 
do padrão de vida do 
inscrito. “Mem-
bros dos Gru-
pamentos G0 

e G1 que se aposentarem pela 
integral ou proporcional podem 
se inscrever para a suplementação. 
Mas, para os pertencentes ao G2, 
a aposentadoria por tempo de 
contribuição do INSS tem que 
ser pela integral, isto é, 35 anos 
de contribuição, se homem; 30 
anos, se mulher”, enfatiza. Com o 

futuro bem planejado, 
você passa a obter o 
que sempre anseia 
em todo o decorrer 
de sua vida, tempo: 
para descansar, vi-
ajar, experimentar 
uma nova atividade, 
realizar um sonho, 
curtir os netos, o 
que mais desejar.  

O ser humano passa 
a vida contando o 
tempo: que nasceu 

(aniversário), que casou (bo-
das), aniversário de criação 
de um projeto, de um fato 
histórico. Esse procedimen-
to, o qual rege o mundo, situa 
as pessoas no ontem e no hoje 
e também as prepara para o 
futuro. Consiste, em mui-
tos casos, num fator 
fundamental a quem 
deseja requerer um 
benefício de aposen-
tadoria da Previdên-
cia Social, o antigo 
Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). Este 
Órgão, mediante contribuição, 
tem por fim substituir a renda 
do trabalhador, quando da perda 
da sua capacidade de trabalho, 
isto é, no instante em que ele 
é atingido por riscos sociais, 
como doença, idade avan-
çada etc. Mas também se 
propõe a resguardar os meios 
indispensáveis de manutenção 
àquele segurado que, durante 
longas datas, descritas por lei, 
pagou a taxa mensal referente ao 
benefício, até mesmo em situações 
nas quais não haja risco. Estamos 
falando da aposentadoria por 
tempo de contribuição.
 É a antiga aposentadoria 
por tempo de serviço, que ganhou 
nova denominação e característi-
cas, com o advento da Emenda 
Constitucional Nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998. A principal 
delas é que passou a ser condição 
essencial para obtenção do benefí-
cio a contagem de anos referente à 
contribuição, no lugar da relacio-
nada ao exercício das atividades. 
Buscou-se, assim, desconsiderar 
o período de trabalho ou estudo 
quando o cidadão não estava 
filiado ou não cumpria com suas 
obrigações monetárias com o 
Regime. A reforma trouxe várias 
mudanças. Dentre elas, podemos 
citar, ainda, a exigência de idade 

Luciana Andréa Freitas

Regras da Previdência Social

É tempo de ficar atento ao planejamento do seu futuro
Conheça o que é aposentadoria por tempo de contribuição, seus requisitos e condições para a suplementação da Bandeprev


