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Sempre disposta a esclarecer aos seus participantes e assistidos acerca do 
funcionamento da Entidade, a Bandeprev traz mais um texto detalhando 
seus serviços, na coluna Educação Previdenciária. O tema desta vez são os 
Empréstimos concedidos aos integrantes dos planos 
de benefícios. Foi aprovado em agosto 2014, novo 
Regulamento, alinhado às regras da Previdência 
Complementar e do mercado. 

Desde 2004, as Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar 
– EFPC´s, têm obtido importantes 
avanços nos seus modos de gestão 
e na minimização de riscos, tudo 
isso fruto de uma regulamentação 
baseada, principalmente, em va-
lores éticos. A Bandeprev é parte 
dessa conquista, atualizando-se a 
respeito do assunto e concebendo 
instrumentos para a execução de 
tais práticas.

Então, é tempo de desejar  
Paz, Saúde e Prosperidade!

O ano se encerra e nos reunimos para 
comemorar, celebrar as conquistas, 
desejar as coisas mais especiais e 
essenciais para as pessoas que estimamos. 
Por isso, todos nós da Bandeprev estamos 
aqui unidos no mesmo sentimento de 
alegria e satisfação, em volta da árvore, 
símbolo da vida, renovando nosso 
compromisso de perpetuar o bem-estar 
de todos e sinceros votos de um amanhã 
cada vez melhor! 

Boas Festas!!! Ótimo Ano Novo!!! 

Bandeprev atualiza 
Regulamento de Empréstimos

Princípios éticos 
fortalecem Fundos 

de pensão 

PÁGINA 4

PÁGINA 2

Que os seus caminhos 
sejam repletos de desafios 
superados, vitórias alcançadas 
e muitas alegrias! São os 
votos da Bandeprev a todos os 
aniversariantes do mês. Confira 
em nosso site a relação completa 
dos aniversariantes.

“O êxito da vida não se mede 
pelo caminho que você 
conquistou, mas sim pelas 
dificuldades que superou  
no caminho.”
(Abraham Lincoln)

Mensagem aos Aniversariantes
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Editorial

A cada ano, a Previdência 
Complementar vem se 
tornando um dos Setores 

mais fortalecidos do Sistema 
Financeiro e, portanto, um dos 
investimentos que mais inspiram 
segurança à população brasileira. 
Grande parte dessa realidade 
se deve à adoção da Resolução 
MPS/CGPC nº 13/01.10.2004 
e uma série de normativos 
decorrentes da mesma. A partir 
da Resolução, começou-se 
um caminho de avanços na 
implantação de boas práticas 
de Governança e melhoria nos 
controles dentro das Entidades. 
Esse marco regulamentar se 
baseia, principalmente, em 
valores éticos, como a igualdade, 
justiça, transparência, essenciais 
à excelência operacional e à 
redução de riscos. Disposta a 
preservar tais valores e garantir 
qualidade nos serviços, a 
Bandeprev tem se engajado no 
tema, participando de eventos 
e adotando ferramentas para 
consolidá-los na Instituição, 
como o Código e o Comitê  
de Ética.

A s 
boas práticas 
de Governança 
C o r p o r a t i v a 
têm a finalidade 
de aumentar 
o valor da 
s o c i e d a d e , 
facilitar seu 
acesso ao 
capital e 
contribuir para a 
sua perenidade. 
C o n f o r m e 
o secretário 

Luciana Andréa Freitas

Governança Corporativa

Ética como foco da Previdência Complementar
Bandeprev se engaja no tema, indo a seminários e adotando instrumentos relativos ao assuntoDois mil e quatorze 

foi um ano de muitas 
mudanças, como a 

renovação da nossa Diretoria 
e Conselhos e, com ela, a 
conquista de importantes 
avanços. Mantendo a tradição, 
a capa do último Informativo 
do ano vem em clima natalino 
e com uma mensagem 
cheia de Esperança quanto 
aos novos 365 dias que se 
aproximam. Desejos sinceros 
de Felicidades a todos como 
forma de agradecimento 
por estarmos juntos  
nessa caminhada.
 Dentre as realizações 
da Entidade que merecem 
destaque, estão a atualização 
do Código e do Comitê de 
Ética da Bandeprev, os quais 
estão mencionados numa 
matéria deste jornal sobre 
Governança Corporativa. 
Outra alteração relevante 
se deu no Regulamento 
de Empréstimos. Conheça 
as principais regras e o  
que mudou.
 Acompanhe ainda 
uma nota de convocação dos 
assistidos que possuem peças 
de arte deixadas na Bandeprev 
após a conclusão das oficinas, 
além da Mensagem aos 
Aniversariantes, a coluna 
Bandeprev em Números e 
demais quadros do Jornal. 

A Diretoria

de Políticas de Previdência 
Complementar – SPPC, 
Jaime Mariz de Faria Júnior, 
a postura ética melhora o 
ambiente de trabalho, eleva o 
grau de confiança nas pessoas e 
instituições, e ajuda a fidelizar os 
diferentes públicos. Segundo ele, 
a Ética deve ser um pilar para os 
Fundos de pensão, que vivem 
o desafio de entregar o produto 
contratado após várias décadas. 

Tal prática dentro do 
nosso Segmento “significa 
preservar padrões para a 
rentabilidade dos recursos 
dos participantes e posterior 
pagamento dos benefícios 
prometidos”, afirmou o 
secretário, em recente evento 

sobre o assunto, 
promovido pelo 
Sindicato Nacional das 
Entidades Fechadas 
de Previdência 
Complementar – 
Sindapp. O discurso 
em questão ocorreu 
no 4º Seminário A 
Ética como Valor 
F u n d a m e n t a l , 
realizado em 15 de 
outubro, em Brasília - 

DF. A fim de se atualizar acerca 
do assunto, a nossa Entidade 
marcou presença, representada 
pela superintendente Isolda 
Jardelino, que é diretora de 
Comunicação do Sindapp, e 
pelo diretor administrativo e 
presidente do Comitê de Ética da 
Bandeprev, Antonio Ferreira.

Na ocasião, o diretor 
presidente da Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdênca 
Complementar – Abrapp, José 
Ribeiro Pena Neto discorreu 
sobre as conquistas do Setor 
nesse assunto. Explicou que, 
dos 321 Fundos de pensão, 
entre 20% a 30% apresentam 
Comitê de Ética. A Bandeprev 

está inserida nesse 
crescimento. Desde 
maio 2014, atualizou 
Código de Ética, com 
instruções a todos os 
âmbitos da Entidade 
voltadas a proteger os 
direitos de todos os 
integrantes da Instituição 
e o patrimônio. Além 
disso, o Código 
instituiu comitê para 
zelar por tais regras. O 
documento se encontra 
à disposição no site  
www.bandeprev.com.br.

NOME

MARCONI P. VASCONCELOS 

MANOEL GUEDES NETO

LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA 

CLAUDIO F. SILVA 

CLAUDIO CAVALCANTI ALVES

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

29/11

22/11

10/09

19/09

06/11

Novos Aposentados

Não houve alteração na 
quantidade de processos

Processos Judiciais 
Autor : 17
Réu:  472 
Total  489 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

ANTONIO FERREIRA – Diretor Administrativo e 
Presidente do Comitê de Ética da Bandeprev.

Bandeprev mantém segurança dos dados

Em consonância com a Resolução MPS/CGPC Nº 13/01.10.2004, 
instituída pelo então órgão regulador do sistema de Previdência 
Complementar, que estabelece regras de Governança e controles a 
serem observados pelas organizações, a Bandeprev tem conferido 
tratamento prioritário à segurança dos seus dados. Por meio da 
empresa DGV Brasil Ltda, atualiza a digitalização de arquivos da 
Entidade, mantendo o processo de forma contínua, com a participação 
de funcionários da casa, devidamente treinados para a função. 
Semanalmente, renova-se o serviço. Assim, pode-se ter acesso com 
mais rapidez e garantir a conservação de acervos importantes para o 
desenvolvimento das atividades, como os da área contábil, financeira, 
administrativa, previdencial, da Superintendência, além das atas 
de reuniões de Conselhos e da Diretoria. Ao todo, mais de 50 mil 
documentos foram digitalizados.



Dezembro 2014 3

Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA? Operações com Participantes - É um segmento de investimento, no qual a Entidade pode conceder empréstimos aos seus participantes 
(ativos / assistidos), seguindo as regras das legislações vigentes, bem como o Regulamento de Empréstimos aprovado pelo Conselho Deliberativo.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de outubro/2014 teve um crescimento 
de 0,35%. Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e PGA  em relação ao 
mês de outubro/2014 tiveram crescimentos de 0,67%, 0,28% e 1,23% respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no mês de novembro/2014, superaram em 47,67% a Meta
Atuarial/Meta de Rendimento (PGA). Motivadas, principalmente, pelo ganho significativo
no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de novembro/2014, superou em
11,70% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelos ganhos auferidos na Renda 
Fixa e Imóveis.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, até novembro/2014,
atingiu 98,46% da Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - novembro 2014BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2014   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - novembro 2014

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 26,88% a Meta Atuarial/
Meta de Rendimento (PGA), recuperando, assim, perdas ocorridas no ano de 2014.
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Educação Previdenciária

Fique por dentro das novas regras de Empréstimos

Investimentos no Exterior, 
Imóveis e Operação com 
Participantes. Os Empréstimos 
estão incluídos neste último item. 
De acordo com o normativo, 
as Entidades devem elaborar 
anualmente a Política de 
Investimentos, mencionando 
a disposição dos recursos e 
limites, cumprindo os parâmetros  
da legislação. 

Em outubro 2014, por 
exemplo, a Bandeprev destinou 
2% dos recursos do Plano Básico 
para suprir a necessidade dos par-
ticipantes e assistidos. A taxa de 
juros continua bastante inferior às 
praticadas no mercado. Enquanto 
bancos e financeiras têm operado 
com índices médios superiores 
a 6% ao mês, a taxa de juros da 
Bandeprev é de 0,95% a.m. mais 
TR a.m, cujo resultado não pode 
ser inferior à taxa mínima atuarial 
do plano de benefícios.

As mudanças em relação 
às concessões dizem respeito ao 
salário do INSS, que deixa de ser 
referência para o valor obtido, 
tanto aos assistidos, quanto 
aos ativos em auxílio-doença. 

participantes.  Tais 
iniciativas geraram 
frutos, como grupos 
de dança, teatro e 
até belas obras de 
arte, criadas numa 
oficina em 2006, 
que embelezaram 
os corredores 
da Organização. 
Mas ciente da 
importância de 

uma manutenção adequada às 
pinturas, como também do valor 
estimativo das mesmas para 
quem as produziu, a Entidade 
está disposta a devolvê-las. “São 
quadros que têm um significado 
especial para cada um, pelo 
desafio superado e pela beleza 
plástica das obras, motivos 

Um dos segmentos para 
os quais as Entidades 
direcionam parte 

dos seus investimentos, os 
Empréstimos possuem uma 
série de regras específicas que 
precisam estar adequadas às 
legislações utilizadas no mercado 
e na Previdência Complementar. 
Considerando essa realidade, foi 
aprovado, em 25 de agosto 2014, 
pela Diretoria Executiva e pelos 
Conselhos, o novo Regulamento 
de Empréstimos da Bandeprev. 
Houve pequenas mudanças 
nas concessões e no conteúdo  
dos contratos.

Segundo a Resolução 
BACEN Nº 3.792/24.09.2009, 
do Banco Central do Brasil, que 
dita as diretrizes de alocações 
dos recursos administrados pelos 
Fundos de Pensão, a composição 
patrimonial pode ser formada 
por seis segmentos. São eles: 
Renda Fixa, Renda Variável, 
Investimentos Estruturados, 

Um dos projetos que a 
Bandeprev estuda a sua 
viabilidade de retorno 

é o desenvolvimento de cursos 
e palestras destinados aos 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

Também para estes últimos houve 
alteração no limite da quantia 
a ser obtida, passando de oito 
salários de suplementação para 
seis. Com respeito ao conteúdo 
dos contratos, o Diretor de 
Seguridade, José Cândido Neto, 

prestou alguns esclarecimentos. 
“A fim de melhor explicitar as 
obrigações das partes envolvidas, 
procedemos modificações, 
tornando-os mais claros e 
conforme as normas aplicáveis 

pelos quais a Bandeprev solicita 
o comparecimento das pessoas 
listadas, a fim de resgatarem as 
peças”, explicou o Diretor de 
Seguridade, José Cândido Neto.
 A Bandeprev convoca as 
seguintes pessoas: Adna, Cleide 
Souza, G. Lima (03 quadros), 
Inês, Jô Santos, Josete, Luiz Neto, 

a documentos dessa natureza e 
também ao Código de Defesa 
do Consumidor. Além do 
Regulamento de Empréstimos, 
os pleitos estão amparados pelas 
Cláusulas Gerais Aplicáveis 
aos Contratos de Empréstimo 

Pessoal, sob Consignação em 
Folha de Pagamento, com 
registro no Cartório de Títulos e 
Documentos e Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas – 2º. Ofício – 
Recife – PE,  sob o nº 399669.”

Lourdes, Marcos Alves, Magal 
Ferreira, Renato June, Rocha e 
S.O. Carlos (Sobrinho). Existem 
ainda 03 (três) quadros anônimos 
à disposição na sede da Entidade. 
Se você participou do evento e 
não recebeu seu trabalho, sua 
pintura pode ser uma das citadas, 
sem assinatura do autor.

Contratos estão condizentes com as normas do mercado e Código de Defesa do Consumidor  

Quadros das pessoas convocadas

Quadros anônimos

Empréstimos : Como proceder
 Os participantes interessados na obtenção de empréstimos deverão 
comparecer à Bandeprev para adquirirem informações e simulações de valores. 
Poderão, ainda, especialmente os residentes no Interior, manter contato telefônico 
com a área de Benefícios da Entidade, com fins de receberem essas informações, por 
meio dos telefones (81) 34194602 ou 34194603.

Veja os novos parâmetros para concessões:

Assistidos (Aposentados) -  Até 08 (oito) vezes o salário de suplementação pago 
pela Bandeprev;
Ativos (Funcionários da Patrocinadora e Bandeprev inscritos no Plano Básico) – 
Até 08 (oito) vezes o salário de participação, limitando-se a 70% do saldo de sua 
Reserva de Poupança;
Auxílio-doença (Ativos)  - Até 06 (seis) vezes o salário de suplementação pago 
pela Bandeprev;
Auxílio-doença (Autopatrocinados) - Até 06 (seis) vezes o salário de participação, 
limitando-se a 70% do saldo de sua Reserva de Poupança.

Obs: O regulamento completo encontra-se no site da Entidade: www.bandeprev.com.br

Convocação

Entidade devolverá quadros dos assistidos


