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Taxa de juros baixa, inflação alta, mudanças no marco regulatório e no perfil dos 
participantes dos fundos de pensão. Esses foram os principais desafios de 2012, que 
influenciaram os resultados da Entidade e tiveram de ser considerados na análise de riscos 
e expectativas, e composição das estratégias para manutenção dos planos de benefícios, 
a chamada avaliação atuarial. Em março, a Diretoria e os Conselhos da Bandeprev se 
reuniram com os representantes da Mercer, empresa atuária, que retrata a situação da 
Entidade, sua saúde financeira e revisa os cálculos. No encontro, que contou com a 
presença dos consultores Eduardo Correia, Luciana Dalcanale e Alexandre Iotti (foto), 
confirmou-se a solidez do nosso Fundo de pensão.

Em abril 2013, o compromisso de todos 
os anos firmado pela Bandeprev com os 
participantes e assistidos permanece. 
Trata-se da demonstração dos 
resultados do exercício anterior, que 
devem ser acompanhados atentamente 
por todos por meio do Relatório Anual 
2012, anexo a este informativo. A visão 
detalhada da Entidade, permitindo 
a todos a compreensão dos seus 
aspectos financeiros, administrativos 
e previdenciais, é um direito de  
cada um.

Avaliação do  
exercício 2012

Relatório Anual: 
Um compromisso

Bandeprev dá continuidade a projeto de Tecnologia da Informação

Conforme divulgação no jornal de fevereiro, a Bandeprev está implementando um projeto em prol da 
Governança de Tecnologia da Informação, na Entidade, o qual envolve desde a área de infraestrutura até 
a instalação de softwares. Além de um fator de decisão, inovação e excelência operacional, a gestão de TI 
vem sendo essencial na administração de riscos, podendo impactar no resultado global das organizações. 
Em cumprimento ao contrato celebrado em dezembro 2012, para implantação do sistema Amadeus, a partir 
de fevereiro deste ano já foram iniciados os trabalhos, que fazem parte das recomendações de uma auditoria 
voltada a riscos tecnológicos. A renovação do sistema referente aos dados cadastrais da Bandeprev está 
sendo realizada pela ATTPS Informática S/A, sob coordenação do nosso diretor de Seguridade, Maurício 
de Souza Luna.  
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Editorial

Estima-se que, anual-
mente, sejam diagnos-
ticados mais de 12 

milhões de casos de câncer no 
planeta. Essa é a doença que 
mais mata pessoas no Brasil e 
no mundo. Para que todas as 
nações se reúnam em favor 
da prevenção e a fim de dar 
apoio aos pacientes que lutam 
contra essa enfermidade, 
foi criado o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer (08 
de abril), tema da nossa 
capa. Não desconsiderando 
datas importantes deste mês, 
como o Dia do Índio (19), 
Descobrimento do Brasil 
(22), buscamos deixar o alerta 
e a nossa homenagem aos 
guerreiros que enfrentaram ou 
enfrentam esse mal.

Nas principais 
reportagens desse número 
do jornal, o foco são os 
resultados do exercício 2012. 
Temos a cobertura completa 
da reunião da avaliação 
atuarial, em que foi discutida 
a situação da Bandeprev e a 
revisão dos cálculos visando 
a manutenção da Entidade. 
Além de esclarecimentos 
sobre o Relatório, no qual 
estão todos os números 
e informações relativas à 
Organização no referido ano.

  Dentre as notas, 
constam um lembrete acerca 
das Eleições, uma prévia 
sobre o Fórum de fundos de 
pensão do Norte-Nordeste e 
a continuidade do projeto de 
Governança em Tecnologia  
da Informação.

Complementando, 
veja os quadros 
Aniversariantes e Finanças 
da Bandeprev.

A Diretoria

Em 04 de julho de 2013, 
os participantes e 
assistidos terão uma 

nova oportunidade de fazer 
parte das decisões da Entidade. 
Será realizada nova votação 
para a escolha dos membros 
do Conselho Deliberativo 
da Bandeprev. O Edital de 
Convocação e o Cronograma 
das Eleições, assim como o 
Regulamento relativo ao Pleito 
já se encontram no site www.
bandeprev.com.br e foram 

Enquanto a reunião de 
Avaliação Atuarial 
apresenta os resultados 

do exercício anterior e a situação 
da Entidade para a Diretoria 
e os Conselhos, o Relatório 
Anual comporta-se como um 
instrumento de Governança 
Corporativa que os demonstra 
aos participantes. Visando 
atender aos princípios da 
Transparência e da Prestação de 
Contas, o documento discorre 
sobre todos os fatos relevantes 
do ano, detalhando os 
aspectos financeiros, 
administrativos e 
previdenciais da 
Organização. O 
Relatório Anual 
2012 estará sendo 
encaminhado anexo 
a este jornal de abril 
e ficará disponível no 
site www.bandeprev.com.br.

Luciana Andréa Freitas

Governança Corporativa

Eleições 2013

DIRETOR ADMINISTRATIVO
 - Antonio Ferreira.

Relatório Anual: informação e transparência

Sai Edital de Convocação e Cronograma

Este mantém participantes atentos à situação da Entidade e aos fatos relevantes do ano

Composto por uma 
série de documentos gerenciais, 
o Relatório Anual foi criado 
com o intuito de inspirar 
segurança aos integrantes da 
Entidade, pois fornece um 
panorama do empenho de todas 
as áreas, seguindo uma série de 
exigências legais.  Atualmente, 
tem como principais referências 
a Resolução MPS/ CGPC 
Nº 23/06.12.2006, quanto à 
organização de dados; Resolução 
MPS/CNPC Nº 08/31.10.2011, 
com respeito aos procedimentos 
contábeis; e Instrução Previc 
Nº 9/14.12.2010, alterada pela 

Instrução Previc Nº 
1/27.01.12, referentes 
aos demonstrativos 
atuariais. A elaboração 
do documento foi 
coordenada pelo 
funcionário Gilberto 
Figueirôa, sob 
supervisão direta do 
diretor financeiro, 

Evandro Couceiro. 

Foi aberta uma 
concorrência para a parte gráfica 
do documento, na qual foram 
avaliados os itens técnica e 
preço. Concorreram ao certame 
quatro empresas do ramo e o 
procedimento interno foi gerido 
pela Diretoria de Administração. 
“O Relatório é um direito de 
todos. Por meio dele, você 
pode ficar atento, com todos os 
dados explicativos e numéricos, 
à forma com a qual está sendo 
gerida a Entidade e o patrimônio 
que você constituiu ao longo 
de uma vida. Sem contar que 
estará por dentro das últimas 
novidades, como a volta dos 
encontros, projeto coordenado 
pela minha área com o apoio 
dos demais gestores”, comenta 
o diretor administrativo,  
Antonio Ferreira. 

enviados a todos os integrantes 
da Organização, anexos ao jornal 
anterior. Conforme abordagem 
em outras edições deste 
informativo, segundo o Estatuto 
da Bandeprev, os membros 
efetivos do referido Órgão 
possuem mandato de cinco 
anos, permitidas reconduções, 
desde que respeitadas algumas 
condições dispostas no 
Artigo 19.  É de fundamental 
importância o comparecimento 
de todos às urnas, porque será a 

chance de indicar representantes 
na instância máxima de decisão 
da Entidade.

COORDENADOR
 - Gilberto Figueirôa.

Errata

Por motivos administrativos, o nome 
do seguinte participante não apareceu 
na lista de aniversários do jornal 
anterior.

19/04 - JOSE CARLOS PAES 
BARRETO AYRES
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

Sai Edital de Convocação e Cronograma
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Resultados 2012

Em Prol das EFPC’s

Solidez frente a adversidades econômicas e mudanças

Bandeprev sedia fórum de diretores e técnicos financeiros de fundos de pensão

Bandeprev finaliza exercício 2012, preservando superávit em todos os seus planos de benefícios

notícia se mantém. A Bandeprev 
permanece sólida, com superávit 
em todos os seus planos. Além do 
cenário econômico, mudanças no 
marco regulatório da Previdência 
e no perfil dos participantes dos 
fundos de pensão estiveram entre 
os desafios de 2012.

No cenário econômico 
nacional, a combinação de 
taxa de juros baixa e inflação 
alta afetou os resultados das 
entidades. A Selic fechou o ano 
com a menor taxa de juros média 
da série histórica (7,25%). A 
inflação brasileira foi de 5,84% 
em 2012, acima do centro da 
meta do governo. Mesmo assim, 
de acordo com os especialistas, 
a Bandeprev registrou saldo 
positivo no exercício, obtendo 
superávit de 15%, no Plano 
Básico; de 25%, no Especial 1; 

e 17%, no Especial 2. 
No ano em questão, 
houve destinação de 
superávits referentes 
aos exercícios de 2010 e 
2011, no Plano Especial 
1. Para garantir a saúde 
financeira, a Entidade 
soube administrar as 
aplicações, valendo-
se de algumas 
oportunidades e 
estratégias. O Ibovespa 
acumulou valorização 

Evandro Couceiro, contou com 
a participação de membros de 
diretorias e demais executivos 
que lidam com a gestão dos 
investimentos e do patrimônio das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - EFPC’s. A 
principal finalidade da reunião é 
a troca de experiências, visando 
contribuir com a otimização dos 
resultados dos Fundos de Pensão, 
fortalecer os debates em torno de 
mudanças que vêm influenciando-
os, esclarecer dúvidas e somar 

de 7,4%. A Bandeprev tem 8% 
do patrimônio do Plano Básico 
investido em Renda Variável. 
Sem contar que um estudo 
realizado em 2010 resultou na 
compra de títulos de Renda Fixa 
de longo prazo em data anterior à 
queda da taxa de juros.

O cenário de declínio da 
Selic vem impactando o Setor, a 
ponto de promover uma série de 
alterações no marco regulatório 
da Previdência Complementar. 
Um reflexo dessa realidade é a 
Resolução CNPC Nº 9/29.11.12, 
a qual estabelece, dentre outras 
coisas, a diminuição gradual no 
teto da taxa de juros aplicada na 
meta atuarial. Em decorrência 
disso, a Bandeprev reduziu a meta 
atuarial dos Planos Especiais 1 
e 2 para INPC + 4%aa. Outros 

aspectos, como, por exemplo, o 
aumento da expectativa de vida 
e as mudanças relativas à entrada 
em invalidez também tiveram de 
ser considerados para a projeção 
de novas estimativas que deverão 
nortear os nossos cálculos. 

Nas questões voltadas 
ao cumprimento de normas, foi 
discutido o projeto de Segregação 
patrimonial. Após determinação 
do órgão fiscalizador do Sistema, 
a Previc, a Bandeprev contratou 
a Mercer para trabalhar na 
desunificação dos planos de 
benefícios. Desde setembro 2012, 
a empresa atua na elaboração do 
relatório direcionado ao assunto. 
Os consultores apresentaram 
todas as etapas do planejamento, 
informando que a previsão de 
implementação é janeiro 2014. 

Anualmente, a Bandeprev 
analisa os seus 
resultados e aspectos 

que os influenciam, como 
também discute pontos para 
a implementação de medidas 
visando a manutenção da 
Entidade. Para isso, a Diretoria 
e os Conselhos se reúnem com 
especialistas da Mercer, empresa 
atuária, que avalia a situação 
dos planos de benefícios, sua 
saúde financeira, propõe ajustes 
necessários, revisando os 
cálculos. O encontro relativo ao 
exercício de 2012 ocorreu na nossa 
sede, dia 15 de março último, 
com a presença dos consultores 
Luciana Dalcanale, Alexandre 
Iotti e Eduardo Correia. A boa 

Sempre disposta a expandir 
o conhecimento técnico e 
incentivar o intercâmbio 

de ideias, a Bandeprev sediou, 
no último dia 05 de abril, o 
fórum Reunião do Grupo de 
Trabalho dos Diretores e Técnicos 
Financeiros das EFPC’s do Norte 
/ Nordeste. O evento, coordenado 
pelo nosso diretor financeiro, 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

ENCERRAMENTO 2012 – Diretoria e Conselhos da Bandeprev debatem 
avaliação atuarial com representantes da Mercer.

informações que possam repercutir 
em melhorias.
 Cada Entidade inscrita 
demonstrou a sua situação e 
discorreu sobre as suas estratégias. 
Dentre os assuntos discutidos, 
podemos citar: Rentabilidade X 
Meta Atuarial, Riscos inerentes ao 
Setor, Boas práticas de Governança 
Corporativa, Marco Regulatório da 
Previdência Complementar etc. 
No próximo número deste jornal, 
apresentaremos maiores detalhes 
acerca desse evento. 

ANÁLISE DE RESULTADOS – Evento foi aberto 
pela nossa superintendente Isolda Jardelino.

FÓRUM – Evandro Couceiro lança 
debate em busca da excelência na gestão   
das EFPC’s.


