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Parabéns, Recife e Olinda!
Dia 12 de março último, as cidades-irmãs, Recife e Olinda fizeram aniversário. Situadas no litoral pernambucano,
as localidades se destacam pela cultura e belas paisagens. Recife, que completou 473 anos, é a também chamada
Veneza Brasileira, assim como a cidade italiana, entrecortada pelas águas e trazendo o charme de suas pontes
lendárias. Seu nome vem dos corais que marcam toda a região costeira, os arrecifes. Olinda, diz o mito popular,
tem seu nome originado de uma suposta exclamação feita pelo donatário Duarte Coelho, da então capitania: “Oh
linda situação para se construir uma vila!”. Hoje enfeitada por casarios e igrejas, no auge dos seus 475 anos, esta
Cidade Patrimônio Mundial foi inicialmente chamada de Marim dos Caetés, em referência à população indígena
da região, os caetés.

Dia da Mulher – uma data merecida

Existem várias versões sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Uma das mais lembradas
remete a 8 de março de 1857, data em que cerca de 130 operárias de uma empresa têxtil, em Nova
Iorque, morreram queimadas dentro desta, por ocuparem a fábrica, fazendo greve e realizando reivindicações trabalhistas. Considerada um marco do movimento em favor dos
direitos femininos, estipulou-se tal data como o Dia Internacional da Mulher.
Essa homenagem aconteceu numa conferência, na Dinamarca, em 1910,
mas somente em 1975 a data foi oficializada pela Organização das
Nações Unidas – ONU. A iniciativa visa combater o preconceito e a
desvalorização, no mercado de trabalho e na sociedade, deste ser, que,
apesar das violências e injustiças sofridas, tem contribuído, ao longo
da História, para a evolução humana, acumulando inúmeras conquistas.

Resultados 2009 indicam
Solidez e Boa Governança
Mesmo enfrentando momentos difíceis em 2009, principalmente gerados pelo cenário
econômico, nossa Organização pode, em breve, anunciar que fechou mais um ano no
azul. O bom desempenho indica ser fruto de um trabalho constante de equipe e pautado
nos princípios da boa Governança. Os resultados preliminares, que apontam superávit
em todos os planos de benefícios, foram apresentados, em 01 de março 2010, na reunião
anual de avaliação da situação da Entidade com os consultores em Previdência e os
gestores da Bandeprev.

PÁGINA 4

Recadastramento pelo Disk Real

Foi solicitado pelo Banco Real que os correntistas participantes e assistidos da Bandeprev atualizem os seus
dados cadastrais, especialmente os telefones, por meio
do Disk Real. Para as capitais e regiões
metropolitanas, ligue 4004
1199; e demais regiões, 0800
2861199. O serviço possui
duração de 24 horas por dia e 7
dias por semana.

Em prol dos
fundos de pensão
As instituições associativas nacionais, criadas
com o propósito de fomentar a cultura
previdenciária e defender as entidades,
continuam sua luta, dando início às atividades
de 2010. Na primeira Assembleia do Sindapp,
em que foi concluída a votação das diretorias,
a Bandeprev conquistou nova representação
no Setor. Nosso superintendente, Evandro
Couceiro, foi eleito suplente da diretoria
deste sindicato.
PÁGINA 2

2

Março 2010
Editorial

Últimas Notícias

ncerrando o período
momesco, o clima de
festa ainda se prolonga em
Pernambuco, no mês de março.
É o aniversário de duas das suas
mais queridas cidades: Recife
e Olinda. Filha da terra, nossa
Entidade, orgulhosa de sempre
homenagear e divulgar, neste
jornal, um pouco da rica cultura
pernambucana, vem aproximar
todos desse momento, marcado
pela tradição dos dois bolos
gigantes, possuindo um quilo
para cada ano da cidade. Esse
é o foco desta edição ilustrada
por bolos enfeitados com pontos
turísticos das localidades:
as pontes (Recife) e as
igrejas (Olinda).
Outra data que não
pode ser esquecida é o Dia
Internacional da Mulher.
A B a n d e p re v p a r a b e n i z a
a todas as integrantes do
nosso quadro, funcionárias,
assistidas, participantes e demais
beneficiárias. Nossa capa traz
uma homenagem, mostrando a
importância desse dia.
Dentre as matérias de
destaque deste número, vale
a pena conferir a reportagem
especial sobre os resultados da
Bandeprev em 2009. Em breve,
poderemos confirmar mais um
exercício com superávit em todos
os planos. Na oportunidade, você
entenderá melhor o que é uma
avaliação atuarial. Na coluna
Últimas Notícias, leia sobre o
andamento das atividades das
instituições do sistema Abrapp/
ICSS/Sindapp.
Te m o s a i n d a a s
colunas Aniversariantes, Nota
de Falecimento e Finanças
da Bandeprev.

Entidades nacionais iniciam atividades de 2010

E

A Diretoria

Bandeprev terá contribuição ao Sistema, agora também com representante no Sindapp

Luciana Andréa Freitas

O

ano de 2010, trazendo
tantas novidades aos
fundos de pensão,
como a instalação da Previc, o
novo cenário econômico etc.
com certeza lhes requisitará a
integração e esforço conjunto,
que lhes são tão peculiares. Com
essa consciência, as instituições
do sistema Abrapp/ICSS/Sindapp,
as quais são o espelho dessa
filosofia, fizeram a sua primeira
Assembleia, realizada em 24 de
fevereiro último, em São Paulo.
Organizações associativas de
representatividade nacional do
Setor, criadas com o intuito de
instruir e defender as entidades
de Previdência Complementar,
contribuindo com suporte técnico,
cultural e jurídico, estas iniciaram
as atividades, elegendo suas
respectivas diretorias.
A Bandeprev, que já se
faz presente na Abrapp (Evandro

Couceiro) na
suplência da
diretoria, terá
nova contribuição
com representação no Sindapp.
Na referida Assembleia, nosso superintendente,
Evandro Couceiro, foi
eleito suplente da diretoria deste
órgão. Nesse encontro, houve
a definição de estratégias e de
pessoal para o desenvolvimento
das ações nas áreas de gestão
da Abrapp e das comissões
técnicas, que promovem estudos
e intercâmbios sobre os principais
assuntos de interesse do Setor.
Outra questão debatida foi o
31º Congresso Brasileiro dos
Fundos de Pensão, o qual está
programado para ser em Olinda
(PE), de 17 a 19 de novembro
deste ano.
Ta m b é m e m 2 4 d e
fevereiro, aconteceu uma reunião
comandada pelo presidente do

Fique por dentro do sistema Abrapp/ICSS/Sindapp
- Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar –
Abrapp:
Órgão máximo de respaldo às Entidades Fechadas de Previdência Complementar –
EFPC´s, no país, consiste numa pessoa jurídica de direito privado, criada em 1978, que
representa e integra o sistema Abrapp/ICSS/Sindapp. Está organizada sob a forma de
associação de fins não econômicos e não lucrativos. Sua estrutura é composta por diretorias
nacionais e regionais, constituídas por gestores das EFPC´s associadas; comissões técnicas
temáticas também formadas por representantes dos fundos de pensão; além dos demais
funcionários e parcerias com consultorias especializadas e institutos educacionais.
- Instituto Cultural de Seguridade Social – ICSS: Fundado pela Abrapp, em 1992, é
pessoa jurídica com as mesmas características da associação, sendo de caráter social e
cultural. Está destinado a promover o desenvolvimento da cultura previdenciária, isto
incluindo a ampliação do conhecimento de todos os assuntos relacionados ao Segmento,
assim como uma consciência coletiva acerca da importância do papel da Previdência
Complementar. É voltado à pesquisa e ao fomento do Setor, desenvolvendo ações, tais
como organização/apoio de cursos, congressos, concursos, intercâmbios educacionais etc.
- Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Sindapp:
Implantado em 1984, para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal
da categoria econômica das EFPC´s, visa defender os interesses gerais e individuais de
suas associadas em todo o território nacional.
Fonte: http://www.abrapp.org.br

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seu inscrito a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos do mesmo.

Sindapp, Jarbas de Biagi. No
início, ele deu as boas vindas
aos líderes sindicais eleitos na
Assembleia: Carlos Alberto
Pereira, do SIAS (titular); Celso
Luiz Andretta, da Fundação
Copel (suplente); e Evandro
C o u c e i r o , d a B a n d e p re v
(suplente). O presidente
aproveitou para redistribuir as
áreas de atuação do Sindicato.
Ainda ficou acertado que uma
nova reunião deveria ser marcada
para breve. Esta terá a presença
do nosso superintendente,
Evandro Couceiro, momento
no qual será discutida a área
de contribuição do mesmo na
gestão do Sindicato.
Por meio das
instituições do sistema Abrapp/
ICSS/Sindapp, que promovem
estudos, encontros, cursos e
até o mencionado Congresso,
as entidades de todo o país se
reúnem, trocam experiências e
conhecimentos, fortalecendo o
Setor. Tais instituições também
propiciam o elo das fundações
com as autoridades, unem
forças para a propagação e o
alcance de reivindicações destas
e mantêm uma forte estrutura
de comunicação que favorece
o Segmento.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos
da Bandeprev, no mês de fevereiro, atingiu
a meta atuarial em 90,99%, em virtude de
alguns fatores:
- Um discreto aumento na rentabilidade Ibovespa Fechamento no mês (1,69% am),  permanecendo assim, com uma rentabilidade acumulada
negativa no ano (-3,04%aa);
- Pequena redução do INPC - Fev/10 (0,70%
am ) com relação a Jan/10 (0,88% am);
- Queda no índice do CDI - Fev/10 (0,59% am )
com relação a Jan/10 (0,66% am).

A rentabilidade da carteira
dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado
do ano, atingiu em 47,72%
a meta atuarial.
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Bandeprev: boa Governança, bom desempenho

FECHAMENTO DE 2009 – Reunião de avaliação ocorreu dia 01 de março deste
ano com a presença das diretorias e dos conselhos da Entidade.
Luciana Andréa Freitas

A

boa Governança pode ser
o segredo para os bons
resultados da Bandeprev.
Superávit em todos os planos
de benefícios em 2009, ano
da entrada do Brasil na crise e
posição negativa do IGP-DI,
índice que atualiza cerca de
30% do patrimônio da nossa
Organização. Essa poderá ser
a próxima notícia que você
confirmará, provavelmente,
no mês seguinte, abril, com
o recebimento do Relatório
Anual 2009 e as Demonstrações
Contábeis referentes a tal
exercício, que virão anexos à
próxima edição deste informativo.
Os números, no momento
da elaboração desta matéria,
não poderiam ser divulgados,
porque ainda passavam pelo
crivo de uma auditoria externa.
Mas a informação acerca do
bom desempenho é verídica
e foi apresentada, dia 01 de
março de 2010, na reunião anual
de avaliação da situação da
Entidade com os consultores
em Previdência e os gestores
da Bandeprev.
Assunto bastante
explorado no setor dos fundos
de pensão, a boa Governança diz
respeito à forma mais adequada
de se dirigir uma sociedade
corporativa e a relação entre
os seus membros, de modo a
minimizar riscos. Uma instituição
evita riscos que comprometam
sua credibilidade e solidez,
adotando regras e atitudes

baseados, fundamentalmente,
nos princípios da Transparência,
Prestação de Contas, Igualdade
e Responsabilidade corporativa.
Levando a sério muitos desses
procedimentos, a
Bandeprev tem se
fortalecido ao longo
dos anos.
Te n d o
enfrentado uma
época tempestuosa
para os fundos de
pensão em 2008,
destacando-se com rentabilidade
positiva ao fim do mesmo
exercício, a Bandeprev encarou
novos desafios em 2009. Como
expusemos na edição anterior
deste jornal, o Brasil entrou em
recessão no primeiro trimestre

de 2009. Complementando o
cenário, o Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna - IGPDI, desta vez, fechou o ano em
queda (-1,44%). O indicador
possui o objetivo de medir o
comportamento dos preços da
economia brasileira em geral,
fazendo uma média
de três importantes
índices da economia
do país. Conforme
a consultora em
Previdência, Luciana
Dalcanale, o mesmo
atualiza cerca de 30%
do patrimônio da
Bandeprev, constituído de títulos
de Governo.
BOA GOVERNANÇA
NA BANDEPREV –
A Responsabilidade
Corporativa, presente
no profissionalismo;
no acompanhamento
contínuo da situação da
Entidade e dos mercados
e cenários econômicos;
nos controles; no atendimento às
legislações, garantiu a volta por
cima. “Sabendo antecipadamente
das perspectivas e dispondo
de mecanismos adequados, a
Entidade aplicou muito bem o
restante do seu
patrimônio”,

Compreendendo o que é uma avaliação atuarial
Como já abordamos em jornais anteriores, a ciência Atuarial surgiu
da contagem de nascimentos e mortes das pessoas, feita para ,a
partir desses estudos, oferecer-lhes garantias. No caso dos fundos
de pensão hoje, podemos destacar os planos de suplementações de aposentadorias e
pensões. As técnicas atuariais englobam a análise de risco e expectativas, aplicando
conhecimentos das matemáticas financeira e estatística. O atuário é o profissional da
área. No ramo de Seguridade, ele realiza cálculos que toma como parâmetro o perfil
da massa de participantes e assistidos, incluindo dados, como data de nascimento,
estado civil, filhos, salário etc. Fundamentado nessas informações e na análise de
ambientes externos, o atuário trabalha na implementação e em prol do equilíbrio dos
planos, projetando uma série de estimativas, as hipóteses ou premissas atuariais. O
procedimento que revisa tais cálculos e estimativas, verificando a saúde financeira
da Entidade é denominado Avaliação Atuarial.
Avaliação Atuarial
“estudo realizado periodicamente, apoiado em levantamento de dados estatísticos
da população estudada e em bases técnicas atuariais, por meio do qual o atuário
avalia o valor dos compromissos e o valor dos recursos necessários à garantia da
solvência e equilíbrio do Plano de Benefícios”.
Fontes: Dicionário de termos técnicos da Previdência Complementar – sistema
Abrapp/ICSS/Sindapp
Jornal Bandeprev Notícias – Maio 2009

alega a consultora, que foi uma
das palestrantes da reunião
citada a princípio. A carteira de
investimentos da Bandeprev ficou
assim distribuída: Renda Fixa
(90,4%), Renda Variável (7,7%),
Investimentos Imobiliários (0,5%)
e Empréstimos a Participantes e
Assistidos (1,4%).
E x e m p l o
de Transparência e
Prestação de Contas,
a reunião a qual
nos referimos já
acontece há vários
anos, na Bandeprev,
com a presença das
diretorias e conselhos. Em suma,
os consultores fazem um retrato
do ano anterior e do desempenho
da Entidade no mencionado
exercício, avaliando se há reservas
ao alcance dos compromissos
com os participantes e
discutindo estratégias para a
Organização permanecer saudável
financeiramente. É a chamada
reunião dos resultados da
avaliação atuarial (ver quadro).
As conclusões da Mercer Human
Resource Consulting, empresa
contratada para tal fim, apontam
uma situação confortável da
Bandeprev. Esta conquistada
a partir de uma postura
conservadora. Uma das principais
estratégias foi a alteração da meta
atuarial de 6% para 5% acima da
inflação, como reflexo da redução
da taxa básica de juros.
De acordo com o diretor
de Previdência, da Mercer, Eduardo
Correia, a reunião também visa
atualizar os conhecimentos e
esclarecer dúvidas dos gestores,
para que, num tratamento
igualitário, estes possam repassar as informações a todos os
integrantes da Organização. A
troca de informações gera cumplicidade, refletida em bons trabalhos dos funcionários e apoio
dos inscritos. Dentre os assuntos
importantes para os fundos de
pensão, destacados pelo diretor
e debatidos no evento, podemos
citar ainda a mudança do Plano de
Contas, o Plano de Gestão Administrativa, a criação da Previc etc.

