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BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006 
(Em milhares de reais) 

1.  CONTEXTO OPERACIONAL 

A Bandeprev - Bandepe Previdência Social é uma entidade fechada de previdência 
complementar privada, sem fins lucrativos, constituída em conformidade com a Lei 
Complementar nº 109/01, autorizada a funcionar por prazo indeterminado, tendo como 
patrocinadores o Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE, o Banco ABN AMRO Real 
S.A., a Bandeprev - Bandepe Previdência Social e a Presteza Corretora de Seguros Ltda.; 
esta última teve suas atividades encerradas em 9 de abril de 2003 e não tem participantes 
ativos e assistidos vinculados à Entidade. 

A Entidade é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como 
finalidade conceder benefícios de pecúlio e/ou renda complementares ou assemelhados aos 
da Previdência Social para participantes e seus beneficiários. 

Os patrocinadores dos planos solicitaram a retirada de patrocínio à Entidade a partir de 1º de 
outubro de 2006. O processo de retirada de patrocínio ainda não foi submetido à Secretaria 
de Previdência Complementar - SPC, em virtude da liminar que foi concedida na ação 
cautelar incidental nº 001.2007.038289-2 submetida à 23ª Vara Civil da Comarca de Recife 
- PE, que impede a realização da reunião do Conselho Deliberativo para aprovar os pedidos 
de retiradas. Devido a essa solicitação, apenas as contribuições dos participantes assistidos, 
do Plano Básico e do Plano Especial nº 2, foram mantidas. Diante desse contexto, os saldos 
das provisões matemáticas no exigível atuarial foram transferidos para o fundo previdencial, 
que em 31 de dezembro de 2007 totalizava R$1.081.697, contemplando os compromissos 
que serão devidos quando da aprovação do processo de retirada de patrocínio. Ainda 
existem na Entidade o fundo assistencial, no montante de R$813, o fundo administrativo, no 
montante de R$37.108, e o fundo de investimentos, no montante de R$.287. 

O fundo previdencial constituído será mantido para assegurar os direitos dos participantes 
ativos e assistidos. 

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social - MPAS para as entidades fechadas de previdência complementar. Essas diretrizes 
não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos circulantes e a longo prazo, e a 
demonstração das origens e aplicações de recursos foi substituída pela demonstração dos 
fluxos financeiros. 
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3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações contábeis são 
aquelas determinadas pela SPC e podem ser resumidas como segue: 

a) Resultado das operações 

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. 

b) Realizável 

Programa previdencial 

O realizável previdencial é apurado em conformidade com o regime de competência, 
estando representado pelos valores e direitos da Entidade relativos às contribuições dos 
patrocinadores e participantes ativos e assistidos. 

Programa administrativo 

O realizável administrativo é apurado em conformidade com o regime de competência, 
estando representado pelos valores a receber decorrentes de operações de natureza 
administrativa. 

c) Programa de investimentos - ativo 

Títulos de renda fixa e renda variável 

Em atendimento à Resolução CGPC/MPAS nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos e 
valores mobiliários são classificados em duas categorias, a saber: 

• Títulos para negociação - registram os títulos com o propósito de serem negociados, 
independentemente do prazo a decorrer, os quais são avaliados, na data do balanço, 
pelo seu valor de mercado, e seus efeitos são reconhecidos em conta específica no 
resultado do exercício. 

• Títulos mantidos até o vencimento - registram os títulos com vencimentos superiores 
a 12 meses da data de aquisição e que a Entidade mantenha interesse e capacidade 
financeira de mantê-los até o vencimento, bem como classificados como de baixo 
risco por agência de risco do país, os quais serão avaliados pela taxa intrínseca dos 
títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável. 

Os fundos de investimentos financeiros são avaliados pelo valor da cota, informado 
pelos administradores dos fundos nas datas dos balanços. 

Custódia de títulos 

As aplicações no segmento de renda fixa são registradas no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC e na Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, e os 
investimentos em ações são registrados na Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia - CBLC, por meio do Banco ABN AMRO Real S.A., em atendimento à 
Resolução BACEN nº 3.456, de 1º de junho de 2007. 
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Investimentos imobiliários 

Os imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados ao valor decorrente das 
reavaliações realizadas. As depreciações das construções são calculadas pelo método 
linear às taxas entre 2,17% e 4% ao ano, considerando as normas da SPC e a vida útil 
remanescente estipulada nos laudos de avaliação. 

A Entidade, em atendimento ao artigo 36, inciso II, da Resolução BACEN nº 3.121, de 
25 de setembro de 2003, revogada pela Resolução BACEN nº 3.456, de 1º de junho de 
2007, reavaliou todos os imóveis em 2 de janeiro de 2007, cujo montante da mais-valia 
de R$568 foi reconhecido como receita de investimentos imobiliários, sendo ajustado 
contabilmente em abril de 2007. As referidas reavaliações foram efetuadas com base na 
Norma NBR nº 14.653 - partes 1 e 2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT. Os laudos de avaliação foram emitidos pela empresa Valor Engenharia de 
Avaliação e Perícia Ltda. 

O resultado da avaliação desses investimentos está apresentado a seguir: 

 Saldos em 2007  
 Custo Depreciação Valor residual Valor de Reavaliação 
 atualizado acumulada       contábil     avaliação contabilizada
     
Edificações para uso próprio 762 (9) 753 789  36 
Edificações locadas à 

patrocinadora - Banco ABN 
AMRO Real S.A. 3.542 (71) 3.471 3.477  6 

Edificações locadas a terceiros 3.250  (50) 3.200 3.726  526 
Total 7.554 (130) 7.424 7.992  568 
     
Operações com participantes 

Estão representadas por empréstimos concedidos a participantes ativos e assistidos, os 
quais estão demonstrados pelos saldos originais acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços atualizados pela Taxa Referencial - TR mais juros de 1,2%, 
1,4% ou 2% ao mês, de acordo com o período de sua concessão. 

d) Exigível operacional 

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, e está representado 
pelas obrigações decorrentes de direito a benefícios pelos participantes, prestação de 
serviços de terceiros e obrigações fiscais. 

e) Exigível atuarial - provisões matemáticas 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, o saldo das provisões matemáticas foi 
transferido para o fundo previdencial, em conexão com o processo de retirada dos 
patrocinadores dos planos. 

f) Fundos dos programas previdencial, assistencial, administrativo e de investimentos 

O fundo previdencial corresponde aos saldos das provisões matemáticas que foram 
transferidos do exigível atuarial, em conexão com o processo de retirada dos 
patrocinadores, conforme mencionado na nota explicativa nº 1. 
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O fundo administrativo corresponde ao valor apurado decorrente das sobras entre as 
contribuições para a cobertura das despesas administrativas e as despesas administrativas 
mensais efetivamente incorridas. 

O fundo assistencial tem o objetivo de cobrir custos de serviços médicos não cobertos 
pelo plano de saúde vigente. Desde novembro de 2007, por determinação da SPC, 
através do Ofício nº 099/SPC/DEFIS/CGFD/ESPE, esse fundo está em processo de 
extinção. 

O fundo de investimentos tem como objetivo quitar, em caso de falecimento, os 
empréstimos contratados pelos participantes. 

g) Transferências interprogramas 

Programa administrativo 

Esse programa recebe valores transferidos do programa de investimentos, relativos ao 
custeio das taxas de administração dos investimentos, além dos valores transferidos do 
programa previdencial para cobertura das despesas administrativas. 

Programa previdencial 

Os valores registrados como despesas administrativas previdenciais no programa 
administrativo são cobertos por transferências mensais do programa previdencial. 

Programa de investimentos 

As receitas dos investimentos mensais (correção monetária, juros, ágio, prêmios, 
dividendos, lucros de venda, etc.), deduzidas das despesas (imposto de renda, Imposto 
sobre Operações Financeiras - IOF, prejuízos na venda, deságio, etc.), são transferidas 
para os programas previdencial e administrativo, de acordo com a participação de cada 
programa. 

4.  REALIZÁVEL - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

a) Composição da carteira de títulos de renda fixa e renda variável 

 2007 2006 
 Valor de Valor Valor 
 custo (*) contábil contábil 
    
Títulos mantidos até o vencimento 433.816 433.816 441.162

Renda fixa 433.816 433.816 441.162
Títulos securitizados 433.816 433.816 441.162
    

Títulos para negociação 623.254 623.254 602.105
Renda fixa 623.254 623.254 602.105

Cotas de fundos de investimento - FIF 43.553 43.553 95.541
Cotas de fundos de investimento - FAQ 579.701 579.701 506.564

    
Renda variável 66.520  66.520             1

Fundos de investimento em ações 66.520 66.520            1
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b) Composição por prazo de vencimento 

 2007 2006 
 Sem Acima de  Sem Acima de  
 vencimento  360 dias  Total vencimento  360 dias  Total 
       
Títulos mantidos até o vencimento            - 433.816 433.816            - 441.162 441.162 

Renda fixa            - 433.816 433.816            - 441.162 441.162 
Títulos securitizados (a) - 433.816 433.816 - 441.162 441.162 
       

Títulos para negociação 623.254            - 623.254 602.105            - 602.105 
Renda fixa 623.254            - 623.254 602.105            - 602.105 

Cotas de fundos de 
investimento - FIF 814 - 814 850 - 850 

Cotas de fundos de 
investimento - FIF - 
exclusivo (b) 42.739 - 42.739 94.691 - 94.691 

Cotas de fundos de 
investimento - FAQ  
- exclusivo (b) 579.701 - 579.701 506.564 - 506.564 

       
Renda variável   66.520            -   66.520            1            -            1 

Fundos de investimento em 
ações   66.520            -   66.520            1            -            1 

       
(a) Os títulos securitizados referem-se a títulos públicos federais (ESTI 980315 - Assunção de Dívida do Estado de 

Pernambuco), os quais são atualizados pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI mais juros 
de 6% ao ano. Esses títulos possuem pagamento anual de juros e principal em 15 de janeiro de cada ano, com 
vencimento final em 15 de janeiro de 2022. 

(b) A carteira consolidada desses fundos de renda fixa está assim distribuída: 

 2007 
          Vencimento         
 

Natureza 
Sem 

vencimento 
Até 

12 meses 
Após 

12 meses Total 
      
Títulos para negociação:       

Letras Financeiras do Tesouro - LFT Pública - 32.869 46.579 79.448 
Letras do Tesouro Nacional - LTN Pública - 151.949 22.449 174.398 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública - - 8.787 8.787 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F Pública - - 35.403 35.403 
Certificados de Depósito Bancário - CDB  Privada - 90.775 15.640 106.415 
Debêntures não conversíveis em ações  Privada - 19.230 53.789 73.019 
Operações compromissadas  - - 93.747 35.744 129.491 
Cotas de fundos de investimento - FIDIC Privada 6.174 - - 6.174 
Valores líquidos a receber dos fundos -         -     9.305             -     9.305 

Total  6.174 397.875 218.391 622.440 
      

c) Investimentos imobiliários 

 2007 2006 
 
Edificações de uso próprio 494 762 
Edificações locadas à patrocinadora - Banco ABN AMRO Real S.A. 3.548 3.542 
Edificações locadas a terceiros 3.765 3.250 
(-) Depreciações acumuladas     (86)   (130)
Total 7.721 7.424 
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O resultado com imóveis, no montante de R$1.450 (R$863 em 2006), encontra-se na 
rubrica “Programa de investimentos - investimentos imobiliários”, no resultado. 

d) Operações com participantes 

O saldo do exercício de 2007, no montante de R$13.921 (R$13.786 em 2006), refere-se 
a empréstimos com participantes ativos e assistidos. 

5.  REALIZÁVEL - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

 2007 2006 
 
Compensação e restituição de INSS autônomos 2.030 1.913
Adiantamentos a terceiros 4 395
Outros      28      69
Total 2.062 2.377
 
Os valores apresentados sob a rubrica “Compensação e restituição de INSS autônomos” 
referem-se a compensações e restituição decorrentes de decisão judicial favorável concedida 
à Entidade, relativas ao INSS sobre honorários de diretores, pagos indevidamente. 

6.  EXIGÍVEL OPERACIONAL 

Programa previdencial 

 2007 2006 
 
Provisão para reserva de poupança 518 512
Provisão para pecúlio por morte 53 183
Outros   45 227
Total 616 922
 
Programa administrativo 

 2007 2006 
 
Serviços de terceiros 294 713
Retenções a recolher 427 106
Provisões para férias e encargos sociais   47   42
Total 768 861

 



BANDEPREV - Bandepe Previdência Social 

 11 

7.  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 

A composição e a movimentação das provisões para contingências, bem como os 
respectivos depósitos judiciais, que visam proteger o patrimônio de eventuais sentenças 
desfavoráveis, estão registrados e demonstrados em conformidade com a Resolução 
CGPC/MPAS nº 5, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC/MPAS nº 10, 
de 5 de julho de 2002, e são como segue: 

 
 

 

31/12/06 

Constituição 
(reversão/ 

pagamentos) 
 no exercício  31/12/07

  
Contingências previdenciais 23.715 3.013  26.728 
Contingências trabalhistas      815   (308)      507 
Total das provisões 24.530 2.705  27.235 
Depósitos judiciais  (3.886) (1.097)  (4.983)
Valor líquido de exposição 20.644 1.608  22.252 
  
As contingências previdenciais referem-se a ações cíveis e na Justiça do Trabalho, movidas 
em sua maioria pelos participantes que questionam o valor e/ou a correção dos benefícios. A 
Entidade provisiona os valores em risco informados pelos advogados externos cuja 
probabilidade de perda seja possível, provável e mais que provável. 

8.  CUSTEIO ADMINISTRATIVO 

As despesas administrativas da Entidade são suportadas por contribuições específicas, 
conforme taxa estabelecida quando da reavaliação atuarial, sendo os custos administrativos 
com a administração dos investimentos deduzidos da rentabilidade obtida em cada mês, 
critério esse denominado “cota líquida”, e utilização do fundo administrativo. 

9.  ORÇAMENTO GERAL 

A Entidade elaborou os orçamentos gerais para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2007, de acordo com o estabelecido na Resolução CGPC/MPAS nº 5, de 30 de janeiro de 
2002, alterada pela Resolução CGPC/MPAS nº 10, de 5 de julho de 2002. 

10.  RENTABILIDADE DOS PLANOS 

A rentabilidade líquida agregada, acumulada no exercício de 2007, obtida pela aplicação do 
patrimônio da Entidade, foi de 13,91% (14,71% no exercício de 2006), utilizando o método 
da Taxa Interna de Retorno - TIR. 
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