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Bandeprev em sintonia com as regras contábeis

Salve 05 de abril,
Páscoa 2015!

Perfil do mês:
Belmiro Manoel
O entrevistado deste mês é Belmiro
Manoel, nosso assistido desde 2007, que
nos traz grandes ensinamentos sobre
liderança e empreendedorismo. Formado
em Administração e pós-graduado
em Gestão de Empresas, trilhou uma
carreira bancária de mais de 30 anos,
passando por um total de 15 agências. O
resultado foram muitas histórias, as quais
Belmiro compartilha conosco com toda
a satisfação.
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Dando continuidade ao seu programa de Educação Financeira e
Previdenciária, a Bandeprev recebeu, em sua sede, no Recife, no dia 06 de
março 2015, o Seminário Contabilidade para Dirigentes e Conselheiros. O evento,
que contou com a participação de diretores e conselheiros da Bandeprev e de
outros fundos de pensão nordestinos, foi promovido pela Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de Previdência – Ancep. O treinamento teve como foco
principal o Parecer do Balanço de 2014 e sua aderência ao padrão contábil do segmento
de Previdência Complementar brasileiro, cujas regras vêm se modernizando e se
adequando às tendências internacionais. Destaque para o apresentador Paulo Cesar
Chagas, contador, mestre em Ciências Contábeis, professor de graduação e pósgraduação, consultor da área e conselheiro deliberativo da Ancep.

Avaliação do
Exercício 2014
Em 23 de fevereiro 2015, a Bandeprev recebeu os especialistas da Consultoria atuarial
Mercer, para a análise dos resultados da Entidade em 2014, discussão acerca dos
aspectos que os influenciaram e estratégias para o exercício
2015. Estando entre os representantes da consultoria, a atuária
Luciana Dalcanale discorreu, dentre outras coisas, sobre a
saúde financeira da Organização, confirmando superávit
no horizonte de longo prazo, diante de um cenário
econômico adverso. No encontro, também foi debatida a
criação de novas legislações no Sistema de Previdência
Complementar. Uma delas diz respeito ao Relatório
Anual de Informações, entregue tradicionalmente
no fim do mês de abril. O documento passará a ser
disponibilizado aos participantes e assistidos somente
por meio eletrônico.
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Páscoa, data comemorativa escolhida
para ilustrar a
capa do nosso jornal, foi
celebrada no dia 05 de abril
em 2015. Trata-se de uma
data móvel, festejada no
primeiro domingo depois
da lua cheia após o início
do equinócio vernal, a
chamada lua cheia pascal.
Pode variar entre os
domingos de 22 de março
e 25 de abril. O espírito da
Páscoa faz renascer dentro
de nós sentimentos puros de
amor e fraternidade.
Nesse clima de
renovação, entrevistamos
um assistido que possui uma
bela história de vida e está
sempre se reinventando,
buscando o crescimento.
Nos assuntos relacionados à Previdência
Complementar e à Entidade, fizemos uma matéria detalhada sobre os resultados
da Bandeprev no exercício
2014 e cenário econômico
relativo ao ano. Na nota
de capa, registramos a
realização de um importante
seminário de contabilidade
no qual estiveram presentes
diretores e conselheiros
da Organização.
Confira
ainda
a coluna Bandeprev em
Números e o quadro
Assuntos
Jurídicos
da Bandeprev.
A Diretoria

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Houve redução na
quantidade de processos
Processos Judiciais

Autor : 17
Réu: 466
Total 483

Perfil: Belmiro Manoel

Editorial

Pra se destacar, é preciso atitude

Conheça as lutas e histórias de um grande líder e empreendedor
Luciana Andréa Freitas

“V

ida é 10% o que
acontece comigo e
90% como eu reajo
a isso.” A frase do educador,
escritor e radialista Charles
Swindoll é uma das que melhor
representam a personalidade e
a história de vida do assistido
Belmiro Manoel. Proatividade,
senso de oportunidade, busca
constante pelo aperfeiçoamento
e valorização das pessoas
estão dentre as principais
características desse grande líder
da área bancária, formado em
Administração e pós-graduado
em Gestão de Empresas.
Nascido em Paulista-PE, iniciou
no Bandepe, em 1976, como
escriturário júnior, em Águas
Belas. Em 15 dias, já se tornara
informante de cadastro e, em
oito meses, passara em concurso
interno para chefe de serviço.
Assumiu a referida função na
Agência Ceasa. Em seguida, foi
convidado para inaugurar uma
unidade do Banco em Itaíba,
dando início a uma verdadeira
peregrinação pelo Interior,
colaborando no decorrer de
sua carreira com um total de 15
agências. Aposentou-se como
gerente geral na Agência Santa
Maria da Boa Vista, em 2007,
e isso é apenas uma parte da
sua história.
BATALHAS– Separado, pai
de três filhos e quatro netos,
Belmiro é alegre, disposto a
experimentar o novo e gosta de
contar suas experiências de vida.
Traz dos sofrimentos pelos quais
passou, aprendizado e força
para reescrever sua história.
Das andanças pelo Interior,

guardou muitos conhecimentos
e amizades, como bons frutos.
Por outro lado, passou a maior
parte do tempo distante da
família, trabalhou em cidades
sem estrutura de hotelaria, ficava
sem dormir para viajar para casa,
lamenta nunca ter podido levar
seus filhos à escola.

IRONIAS DA VIDA– Mesmo
assim, Belmiro permanecia firme
em busca de seus objetivos.
Até recorda com bom humor
alguns episódios pitorescos.
“Em Timbaúba, fui oferecer
um seguro contra incêndio
numa padaria. Houve uma forte
explosão, machuquei-me um
pouco, mas o forneiro passou 30
dias no hospital. O motivo foi que
ele abriu o registro de 12 botijões
de gás enquanto procurava
o fósforo. Fiquei conhecido
na cidade como o HOMEM
BOMBA”, lembra. Sempre
buscou lidar com os clientes
de uma forma personalizada e
isso também rendeu história.
“As pessoas merecem saber que
são importantes para nós. Eu
pesquisava o aniversário dos
investidores, a fim de parabenizálos pela data. Uma vez, um
marido ciumento ligou de volta,

querendo tomar satisfação. Foi
preciso muita explicação para
convencê-lo”. Outra vez, um
cliente se sentiu ofendido porque
Belmiro recusou um presente.
Simplesmente uma TV bem
grande. Haja jogo de cintura.
LADO EMPREENDEDOR–
Resolver problemas é o seu
forte. Por essa razão, foi
convidado para trabalhar em
tantas agências. Por onde passou,
levou melhorias, organização,
motivação, otimismo. Um dos
momentos marcantes foi em
Ribeirão, uma cidade pequena,
que rendia poucos resultados,
pois não havia muita perspectiva
de
crescimento.
Belmiro
percebeu que em seu entorno
tinha umas cinco cidades nas
quais não existia Bandepe. Teve
a iniciativa de fazer reuniões com
as comunidades nas prefeituras
e câmaras de vereadores de tais
municípios com vistas a divulgar
o
empréstimo
consignado.
“Incrementamos em mais de 1
mil % o financiamento, chegando
a resultados quase equivalentes
ao da Agência Centro”, comenta.
Sempre com uma ideia nova,
promovia eventos nas datas
comemorativas, como o Dia da
Secretária, Dia de Tiradentes,
às vezes, tirando dinheiro do
próprio bolso para fazê-los e gerar
prestígio ao Banco. Mantendo
seu lado empreendedor após a
aposentadoria, fez vários cursos
– atualmente faz inglês no Senac;
estabeleceu-se como empresário
lotérico; e agora é dono de uma
livraria em Porto de Galinhas.
“Nada é tão ruim que não possa
ser melhorado”, ensina.
Conheça o novo
empreendimento de Belmiro
Livraria Emanuel – fone (81)3359-1461
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 28 DE FEVEREIRO 2015
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - fevereiro 2015
O Patrimônio do Plano Básico em fevereiro/2015 teve um crescimento mensal de
0,89%. Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e
PGA, do mês de fevereiro/2015, tiveram as seguintes variações: 0,20%, -0,16%
e -0,51%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - fevereiro 2015
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de fevereiro/2015, superou
em 5,73% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelos ganhos auferidos nos
investimentos estruturados e de renda variável.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 69,63% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de fevereiro/2015, atingiram 55,70% da
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela baixa rentabilidade
no Fundo FI Apolo (Renda Fixa), onde os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiram 83,48% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento.

VOCÊ SABIA? Iniciamos uma série sobre os Títulos de Renda Fixa - 1. Títulos Públicos - são ativos emitidos pelo Governo Federal, através do Tesouro Nacional, para financiar a
dívida do país. Esses títulos podem ser pré-fixados ou pós-fixados.
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Bandeprev: Solidez na análise de longo prazo

Entidade encerra exercício 2014 superavitária, levando em conta acumulado dos últimos anos
Luciana Andréa Freitas

T

odos os anos, a Bandeprev
realiza a sua avaliação
atuarial, uma análise de
riscos e expectativas de cada
plano e verificação dos resultados
do exercício, essenciais para a
manutenção da Entidade. Com
esse trabalho, identifica-se a
saúde financeira da Organização
e se determina as estratégias
visando a perenidade da mesma.
Com esse intuito, a Diretoria e
os Conselhos se reúnem com
especialistas da Consultoria
atuarial Mercer. O encontro
referente ao exercício de 2014
aconteceu, dia 23 de fevereiro
2015, no auditório da Bandeprev,
com a presença dos seguintes
representantes da mencionada
Consultoria: Luciana
Dalcanale, Alexandre
Iotti e Eduardo Correa.
No estudo, constatou-se
que, apesar de 2014 ter
sido um ano difícil para
os fundos de pensão,
a Entidade permanece
superavitária,
considerado o retorno
acumulado
nos
últimos anos.

Os cenários econômicos
de 2014, tanto o externo, quanto
o interno, foram desafiadores
para as Entidades Fechadas
de Previdência Complementar
– EFPC´s, afetando suas
rentabilidades. Estas tiveram
de
enfrentar
adversidades,
como a diminuição do ritmo de

crescimento da China, no âmbito
internacional, e oscilações do
mercado por conta de incertezas
do período eleitoral, no ambiente
doméstico. O Brasil registrou a
pior média de crescimento em
mais de 20 anos, apresentando
um Produto Interno Bruto – PIB,
de 0,1%. Inflação alta e Renda
Variável em baixa atuaram para
compor o quadro de impactos
negativos
nos
resultados
das Entidades.
Apesar dos desafios,
conforme
os
especialistas,
a Bandeprev continua com
reservas capazes de cumprir
todos os seus compromissos e
levando em conta o patrimônio
conquistado ao longo dos anos,
acumula superávit em todos os
seus planos de benefícios. No
ano de 2014, apenas o Plano
Básico não bateu a meta atuarial,

prevista em 11,54%, atingindo
uma rentabilidade de 10,81%. Os
Planos Especiais 1 e 2 tiveram
um retorno de 11,71%, superando
a meta, estipulada em 10,48%.
Os resultados da Bandeprev
ultrapassaram a rentabilidade
média das EFPC´s, a qual foi de
7,07% ante uma meta 12,07%.

MERCER – Eduardo Correa (diretor), Luciana Dalcanale (atuária) e Alexandre
Iotti (técnico em Atuária).

A comparação é apenas para se Assim, foram mantidas para o
ter uma noção da realidade das ano de 2015 as mesmas metas
EFPC´s, uma vez que as mesmas atuariais, ou seja, Plano Básico, o
diferenciam-se entre si quanto ao INPC + 5%aa e Planos Especiais
porte e outras características que 1 e 2, com INPC + 4%aa.
as definem.
Adotando um perfil
Prevendo conservador, a Bandeprev recebeu
um
cenário de forma reduzida a volatilidade
e c o n ô m i c o do mercado, visto que tem
desfavorável,
o mais de 88% do seu patrimônio
órgão regulador investidos em Renda Fixa, que
do Sistema de fechou o ano com alta de 11,86%.
P r e v i d ê n c i a A Bandeprev soube aproveitar
C o m p l e m e n t a r esta e outras oportunidades de
criou
novas diversificação das carteiras que
normas.
Dentre geraram bons resultados, como
elas, a Resolução os Investimentos Estruturados e
CNPC Nº 15, de Empréstimos a participantes.
19.11.2014,
a qual define novos
Relatório será disponibilizado
parâmetros para a taxa
no formato eletrônico
de juros real, que é a
porcentagem utilizada para
cálculo da meta atuarial Outro assunto discutido na reunião
dos planos. A legislação da Diretoria e dos Conselhos com os
determina que deve ser consultores da Mercer foi a Instrução
feito um estudo caso a Previc Nº 13, de 12.11.2014, a qual
Entidade opte por mudar dispõe sobre os procedimentos a serem
os valores. A Mercer observados pelas EFPC´s na divulgação
realizou um comparativo das informações. Foi definido o meio
entre as taxas adotadas e eletrônico como veículo preferencial
para a realização dos processos de
os limites permitidos na
comunicação. Nesse contexto, o Relatório
normatização recente. Foi Anual de Informações deixa de ser enviado
explicado que esta não foi de modo impresso aos participantes e
aderida pela Bandeprev, assistidos, ficando disponibilizado no
no exercício de 2014, pois site www.bandeprev.com.br. Caso estes
era opcional para o ano em desejem obter o Relatório na forma
referência e seu impacto impressa, deverão formalizar pedido
seria
irrelevante
no junto à Entidade.
desempenho da Entidade.

