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Novo Estatuto da Bandeprev

Você merece tudo

Mais uma de nossas conquistas. A Bandeprev obteve aprovação da
Secretaria de Previdência Complementar – SPC, para o seu novo Estatuto. Para
informá-la, o órgão fiscalizador emitiu, em 17 de abril último, o Ofício Nº 957 e a
Portaria Nº 2.847, publicada no Diário Oficial da União, do dia 20 do mesmo mês.
O quadro comparativo destacando as alterações do Estatuto foi
encaminhado aos participantes (ativos) e assistidos pelos Correios. Caso não tenha recebido,
procure diretamente na Bandeprev ou no site www.bandeprev.com.br. As principais mudanças
foram exigências da referida Secretaria, através do Ofício SPC/DETEC/CGAT Nº 2.801, de 31
de julho de 2006 e Relatório de Fiscalização ESPE Nº 003, de 24 de agosto de 2007.

Atenção, carinho, conselhos, conforto, sorrisos,
abraços, compreensão, amor. Mãe, uma palavra
tão pequena, mas que representa tanto. Você
merece todas as honras do mundo.
Parabéns pelo seu dia!
Uma homenagem da
Bandeprev a todas as mamães
integrantes do quadro
da Entidade.

VOCÊ SABIA ?
Certificado de Depósito Bancário - CDB: São títulos de renda fixa que pagam juros
e são emitidos exclusivamente por bancos comerciais e de investimentos.

Na luta para conservar a
Governança nos fundos de pensão
Sempre tomando iniciativas
para manutenção e aprimoramento da governança nos fundos de pensão, as autoridades
do Sistema agora pretendem
instituir uma certificação específica voltada aos executivos.
A ideia visa fortalecer o Setor,
intensificando a profissionalização de quem está à frente
das entidades e das decisões
que influenciam no destino
destas, isto é, diretores e conselheiros.

PÁGINA 4

Conheça um dos
principais termos
usados em Seguridade
Existem conceitos complexos nas áreas de
Seguridade e de Previdência que são essenciais para o entendimento da estruturação dos
planos de benefícios e dos procedimentos
que têm em vista a manutenção da solidez
da Entidade. Um dos principais termos que
geram dúvidas é o cálculo atuarial. Para
compreendê-lo, é preciso reunir vários
conhecimentos. Mas a Bandeprev resolveu
simplificar um pouco o assunto, juntando as
peças para você. Confira.
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Editorial

ernambuco se orgulha de
suas belezas naturais. E,
em breve, o planeta inteiro
poderá reconhecê-las. É que
Fernando de Noronha está concorrendo a uma das Sete Novas
Maravilhas Naturais do Mundo.
A iniciativa é da Fundação New
Seven Wonders, da Suíça, a
mesma que, em 2007, promoveu
a eleição das sete novas maravilhas construídas pela humanidade, contemplando, inclusive,
a estátua do Cristo Redentor.
O Brasil tem cinco paraísos naturais classificados na primeira
etapa dessa nova votação. Até
o dia 07 de julho de 2009, serão
escolhidos pela população os 21
finalistas e a Bandeprev , filha da
terra, não poderia deixar de se
engajar nessa campanha, mote
de nossa capa este mês.
Também como tema
desta edição, fizemos questão de
lembrar o Dia das Mães, dedicando uma homenagem a todas
as mamães Bandeprevianas.
Como novidades,
trazemos a aprovação do novo
Estatuto, nota de capa; e a Certificação de Dirigentes, uma das
propostas do sistema de Previdência Complementar visando a
governança nos fundos de pensão, assunto de nossa reportagem
principal. A outra matéria dá
continuidade à coluna Educação
Previdenciária, a qual presta esclarecimentos sobre o Setor aos
participantes e assistidos. Desta
vez, explicamos o que é cálculo
atuarial. Nos próximos números,
falaremos acerca do segmento
de Imóveis.
Ainda, neste informativo, temos as colunas Você
Sabia?, Aniversariantes, Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Educação Previdenciária

Entenda o que é cálculo atuarial

Uma das atribuições indispensáveis à estabilidade de planos de benefícios
Nos fundos de pensão,
o profissional da área, isto é, o
atuário é peça-chave. Ele desenvolve estudos fundamentais para
a concepção de um plano de benefícios com base em contas equilibradas, como também para avaliálo e apontar estratégias visando a
estabilidade do mesmo. Estamos
falando do cálculo atuarial. Este
estabelece a obrigação do plano
e o percentual de contribuição
necessário para sua manutenção,
que inclui o cumprimento dos
compromissos com os integrantes
do fundo, a cobertura de despesas e a constituição de reservas emergenciais.
Esses cálculos utilizam
como parâmetros dados referentes
ao perfil dos participantes e assistidos, como dos seus beneficiários.
Dentre eles, datas de nascimento,
estado civil, quantidade de filhos,
salário, contribuição. A partir daí,
pode-se determinar a expectativa de vida dos componentes do
plano e em quanto esses aspectos
poderão impactar financeiramente
para o fundo. A partir da base
cadastral e de análises de ambientes externos, como os cenários
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esmo parecendo algo
novo para alguns, a
Ciência Atuarial formal ou Atuária, como também é
conhecida, nasceu na metade do
século XIX, na Inglaterra. Suas
origens “remontam às primeiras preocupações pela criação
de garantias aos indivíduos de
uma sociedade e aos estudos de
quantidades de nascimentos e
mortes”, que passaram a ser a
base para quantificar os recursos
necessários para essas garantias.
Hoje a Ciência engloba “técnicas específicas de análise de
risco e expectativas, aplicando
conhecimentos das matemáticas
estatística e financeira”. Possui
foco no ramo de “Seguridade,
Previdência Social e Privada,
atuando no cálculo de prêmios
de seguros, pecúlios, planos de
aposentadorias e pensões, bem
como planos de financiamento
e capitalização”.

econômico e financeiro, o atuário
projeta uma série de estimativas
consideradas hipóteses ou premissas atuariais, as quais fundamentam os cálculos.
Periodicamente, o
atuário elabora avaliações com
vistas a revisar os cálculos e as
hipóteses e também monitorar
a situação atuarial do plano.
A constatação diz respeito aos
resultados da entidade, comparando os recursos acumulados e
os compromissos da instituição
com os seus inscritos. Equilíbrio indica equivalência entre
ambos. Superávit aponta recursos maiores; déficit, compromissos maiores.
Fontes:

http://wapedia.mobi/pt/Ci%C3%AAncias_
atuariais
h t t p : / / w w w. c n m . o r g . b r / c o n t e u d o .
asp?iId=5..
Artigo Reflexão sobre Equilíbrio Atuarial
Informativo Acontece – nov/2008 (Capef)

“Correspondem a um conjunto de estimativas que se espera realizar em um determinado período e com razoável nível de segurança. Entretanto, por se tratar
de um evento futuro, incorpora o caráter incerto, sendo, portanto, passível de
variações e ajustes ao longo do tempo”
Hipóteses Biométricas
“Conjunto de hipóteses relativas à expectativa de vida da massa de um plano de benefícios”
Hipóteses Demográficas
“Conjunto de hipóteses relacionadas à evolução do número de inscritos de um plano de benefícios”
Hipóteses Econômicas
“ Conjunto de hipóteses direcionas ao comportamento de variáveis econômicas. A mais importante destas é a taxa
de inflação”
Hipóteses Financeiras
“Conjunto de hipóteses referentes ao comportamento futuro de variáveis fundamentais do âmbito financeiro. A mais
importante é a taxa de juros básica”
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Profissional que elabora e avalia
planos de previdência e seguros,
tendo como base a análise de riscos
e expectativas, aplicando conhecimentos das matemáticas estatística
e financeira.
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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.
- Maria Nila Moreira de Souza
( + 27/03/2009)
- Gracia Maria C. Pimentel
(+ 24/04/2009)
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos
da Bandeprev, no mês de abril, superou a
meta em 3,13%.
A Bandeprev, mesmo diante do índice negativo do IGP-DI* (- 0,84% em MAR/2009), o
qual corrige cerca de 31,54% do patrimônio
(títulos securitizados); e o aumento do
INPC ( de 0,20% em MAR/2009 para 0,55%
em ABR/2009), alcançou tal resultado, em
virtude dos seguintes fatores:
- alta rentabilidade do Ibovespa Fechamento
(15,55% am), motivada pelo crescimento da
participação de estrangeiros na Bovespa;
- melhora no cenário da economia mundial.
* Os títulos securitizados são atualizados
pelo IGD-DI do mês anterior ao mês de
referência.

A rentabilidade da carteira
dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado do ano, superou em
10,65% a meta atuarial.
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Certificação de Dirigentes: novo passo para fortalecer o Setor
Em breve, poderá sair resolução voltada à exigência de uma certificação específica destinada a executivos da Previdência

Luciana Andréa Freitas
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ransparência, equidade
(tratamento igualitário),
prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses
são os pilares que, a cada dia,
asseguram o fortalecimento dos
fundos de pensão. Para manter
o que esses princípios unidos
representam, isto é, a governança
corporativa, as autoridades do
sistema de Previdência brasileiro
vêm tomando constantemente
novas medidas, como a elaboração
de regulamentações etc. Uma das
iniciativas recentes poderá ser
um projeto para uma certificação
técnica específica voltada aos
executivos do Setor, dentre
eles, membros das diretorias e
conselhos das entidades. O órgão
maior de regulamentação do
Segmento, o Conselho de Gestão
da Previdência Complementar
- CGPC, em breve, deverá emitir
resolução sobre o assunto.
Segundo matéria
divulgada na Internet, o secretário
da Previdência Complementar,
Ricardo Pena, afirmou que

“proposta nesse sentido será
encaminhada ao CGPC até o
fim do primeiro semestre”. O
titular da SPC foi palestrante
do Círculo de Encontros que a
referida Secretaria promoveu
em 2008 pelo país, visando
esclarecer e obter consenso para
a Proposta para Regulamentação
da Certificação de Dirigentes.
De acordo com a proposição
apresentada, a metodologia
adotada consistirá em exames ou
cursos com processo de avaliação,
podendo atingir um total de mais
de 5 mil gestores.
“O objetivo é aumentar a
profissionalização dos dirigentes
dos fundos de pensão, bem
como melhorar a governança
destes, incentivar a autoregulação
e o cumprimento do dever
fiduciário”, declarou o Secretário,
em conferência. Debatendo a
proposta, Ricardo Pena “lembrou
as boas práticas internacionais e
as diretrizes da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE, para a
governança” das mencionadas
entidades. Citando trechos das
regras em questão, sinalizou

para o fato de o corpo diretivo de
uma instituição de Previdência
Complementar precisar “ter
habilidades e conhecimentos
necessários para supervisionar
todas as funções desempenhadas
por esta, e acompanhar as pessoas
às quais tais funções tenham
sido delegadas”.
O secretário também
trouxe à argumentação, aspectos
descritos na legislação do
próprio sistema de Previdência
Complementar. Referiu-se à
necessidade de “profissionalização,
ilibada conduta e comprovada

experiência no exercício
da atividade financeiroadministrativa, contábil, jurídica,
de fiscalização, atuarial ou de
auditoria”, no intuito de conferir
ao Regime “maior credibilidade,
transparência e estabilidade de
regras”. A Bandeprev se adaptará
com satisfação às exigências,
prezando pela excelência nos
serviços. Nos últimos anos, tem
incentivado o aperfeiçoamento,
não só incluindo dirigentes
e conselhos nos eventos
relacionados ao Sistema no país
inteiro, como também oferecendo
suas instalações para treinamentos
de âmbito regional e nacional.
Fontes:
Valor Online – 18/03/2009 - http://www.
valoronline.com.br
Agência de Notícias da Previdência
Social – 20.08.2008
http://www.mps.gov.br/vejaNoticia.
php?id=31189#

Aperfeiçoamento

Seminário sobre mudanças contábeis acontece no Recife
Luciana Andréa Freitas
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om o propósito de
garantir mais visibilidade e
transparência às operações ativas e passivas das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar – EFPC´s, foi ins-

tituída a Resolução MPS/CGPC Nº
28, de janeiro de 2009. A legislação, que revisa o Plano de Contas
das organizações, apresentando
instruções de preenchimento
das Demonstrações Contábeis e
normas gerais dos procedimentos
referentes à área, entra em vigor
a partir de primeiro de janeiro
de 2010. Portanto, os fundos de
pensão têm até 31 de dezembro
de 2009 para se adequarem às
regras. Para discutir o assunto, foi
realizado em 29 de abril último um
treinamento no Recife, focando na
análise técnica dos procedimentos
a serem adotados.
O Seminário sobre o
Novo Plano de Contas para os

Fundos de Pensão foi promovido
pela Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de
Previdência – Ancep, e pelo
sistema Abrapp/ICSS/Sindapp,
contemplando dirigentes, conselheiros, contadores, atuários e
demais interessados. O evento
contou com representantes das
duas instituições e da Secretaria
de Previdência Complementar
– SPC, como palestrantes. Levando a sério a adaptação às novas
mudanças, que envolve desde o
sistema de informática até as bases
operacionais, a Bandeprev esteve
presente, com sua contadora e
membros do Conselho Fiscal,
como ouvintes.

