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Assistida homenageada no Dia do Aposentado
Salve 19 de Fevereiro, Dia
do Esportista!

Gestão tecnológica
em favor da Entidade
Valorizando os princípios da Governança Corporativa e tendo em vista
manter-se adequada às legislações
vigentes, a Bandeprev passou recentemente por uma auditoria em Tecnologia da Informação. A gestão de TI
é essencial para o funcionamento das
empresas, pois, além de sustentar as
operações e garantir a sua continuidade,
pode cooperar para reduzir os riscos da
organização, podendo influenciar no
resultado global desta.
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Célia Lemos Cariello foi a assistida da Bandeprev contemplada com o diploma
comemorativo, em homenagem ao Dia do Aposentado, promovida pelo sistema
Abrapp/Sindapp. A Bandeprev sempre
prestigia o seu quadro, indicando um
participante para representar os demais
na tradicional cerimônia realizada pelas
instituições nacionais que englobam
os órgãos associativos da Previdência
Complementar. A solenidade ocorreu,
dia 24 de janeiro, às 13h30, no teatro do
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.
A fotografia foi gentilmente cedida
pela assistida.

Encerra-se o mandato
do Conselho Deliberativo
Tendo os seus membros efetivos assumido os mandatos aos quais foram
designados, em abril 2008, a atual
composição do Conselho Deliberativo
da Bandeprev estará encerrando, em
abril deste ano, o seu período de gestão.
Sendo assim, registramos as declarações dos titulares do Órgão, escolhidos
para o cargo por votação, que deram
as suas contribuições tendo em vista o
fortalecimento da Entidade: Maurílio
de Souza Luna, Honório Morais e João
Carlos Campos de Melo. Pretendemos
entrevistar, nos próximos números, os
atuais conselheiros que foram indicados
pelo Patrocinador.
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Governança Corporativa

Editorial

evereiro é um mês de
muitas comemorações.
Dentre elas, tivemos
o
Carnaval,
finalizado
oficialmente na quarta-feira
(13) e o Dia do Esportista
(19). Este escolhido para nosso
tema de capa, em homenagem
a muitos dos integrantes
da Bandeprev que são ou
foram atletas, a todos aqueles
que defendem o desporto
como uma ferramenta de
crescimento da humanidade.
Outro destaque da
nossa capa é a assistida Célia
Lemos Cariello, que, em
nome da Bandeprev, esteve
na cerimônia comemorativa
do Dia do Aposentado, do
sistema
Abrapp/Sindapp.
Acompanhe o momento da
entrega do diploma.
Um dos temas mais
atuais e persistentes no setor de
Previdência Complementar,
a Governança Corporativa
norteia esta edição do jornal.
No enfoque sobre Órgãos
Estatutários,
a
estrutura
de decisão da Entidade,
abordamos a importância do
Conselho Deliberativo. Em
decorrência do encerramento
do mandato, entrevistamos
os
atuais
membros
efetivos eleitos.
O próximo tópico
relativo à Governança insere
o alerta acerca da gestão de
Tecnologia da Informação,
anunciando
avanços
da
Bandeprev,
relativos
ao assunto.
No
decorrer
do
informativo, veja também os
quadros Aniversariantes e
Finanças da Bandeprev.
A Diretoria

Avanços em TI em prol da gestão da Bandeprev
Entidade está implementando novo projeto de infraestrutura na parte computacional

Luciana Andréa Freitas

A

Governança Corporativa,
que, em linhas gerais,
consiste “num sistema
pelo qual as organizações
são dirigidas e controladas”,
ganhou impulso nos fundos
de pensão com a Resolução
MPS/CGPC nº 13/01.10.2004
e, mais recentemente, com o
Guia Previc/2010. A primeira
instituiu regras e princípios de
Governança, gestão e controles
internos a serem seguidos pelas
entidades. O segundo apresentou
um manual explicativo sobre as
melhores práticas sugeridas pelo
órgão supervisor e fiscalizador
do regime de Previdência
Complementar.
Dentro
do
assunto, um dos pontos mais
importantes para o andamento
das instituições é a gestão de
Tecnologia da Informação.
Disposta a gerar qualidade
nos serviços, maior segurança
para a Entidade e adequação às
exigências legais, a Bandeprev
passou por auditoria na área
de TI e, desde janeiro deste

ano, está em fase de
implementação
do
projeto de infraestrutura.
Além
de
ser um “fator de
decisão, inovação e
eficiência operacional,
a gestão de TI vem
sendo
fundamental
na administração de
riscos, provenientes de
um mundo cada vez
mais interconectado”,
podendo impactar no
resultado global das
empresas. A Governança
de TI é parte integrante da
Governança da corporação.
Constitui o escopo de decisão,
que “deve liderar as estruturas
e processos organizacionais de
TI, para assegurar o negócio,
bem como controlar os riscos,
garantindo que os objetivos
estratégicos sejam atingidos”.
As
entidades
de
Previdência
Complementar
devem ser geridas, observando
uma série de fatores passíveis
de provocarem perda, inerentes
ao Setor. Para evitá-los, o
Segmento vem formalizando

O que é Governança Corporativa?
“É um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo
os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria,
auditoria independente e conselho fiscal. Suas boas práticas têm a finalidade de
aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua
perenidade.”(IBGC, 2009)
O que é DataCenter?
“Consiste num ambiente projetado para abrigar servidores e outros componentes,
como sistemas de armazenamento de dados e ativos de rede. O objetivo principal
é garantir a disponibilidade de equipamentos que rodam sistemas cruciais para
o negócio de uma organização, garantindo, assim, a continuidade deste”. Um
DataCenter deve conter infraestrutura de rede; mecanismos de restrição do acesso
ao local; sistema de combate e prevenção contra incêndios; refrigeração; e sistema
de fornecimento de energia.
Fontes: [Dissertação “Governança de TI – Alinhamento aos objetivos estratégicos da
empresa” (2010)][http://www.telecorp.com.br/glossario/data-center/]
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procedimentos e reforçando
duramente
a
fiscalização.
Conforme o Guia Previc –
Melhores Práticas em Fundos
de Pensão, “o risco de TI está
inserido na discussão do risco
operacional. A gestão do risco
de TI deve se preocupar com a
segurança, a disponibilidade, a
performance e a conformidade
dos sistemas”. Dentre as
principais
responsabilidades,
“os órgãos estatutários devem
zelar permanentemente pela
exatidão e pela consistência
das informações cadastrais,
determinando
procedimentos
de contingência”.
A auditoria referente
a riscos tecnológicos foi
uma realização do nosso
Patrocinador, com a supervisão
do superintendente executivo
Miguel Joaquim Gouveia e
contribuição do auditor Francisco
Bruno de Araújo Souza. Após
a análise pela diretoria e com
a supervisão do coordenador
de TI, Jairton Barbosa da Silva
Sobrinho, a Bandeprev contratou
empresas da área computacional
e de Sistemas de Informação,
visando
o
andamento
dos trabalhos recomendados.
A Entidade contou com a
Nixcomm, para a elaboração e
implementação do Projeto de
Infraestrutura de Tecnologia;
e a CRS Informática, para a
parte de transferência de dados.
Esteve prevista, no projeto, a
aquisição de equipamentos,
incluindo a instalação de um
novo DataCenter.
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Mandato do Conselho Deliberativo expira em abril
Membros efetivos eleitos falam da importância do Órgão e da contribuição em prol da Bandeprev

Luciana Andréa Freitas

R

espeitando o Estatuto
da Bandeprev, que
segue a legislação
maior
da
Previdência
Complementar,
a
Lei
Complementar
Nº
109/
29.05.2001, a cada cinco anos,
os mandatos dos membros
do Conselho Deliberativo se
expiram. Como os efetivos
assumiram suas atividades
oficialmente em abril 2008,
a atual composição do Órgão
estará participando da gestão
até o início de abril 2013.
Segundo o referido Estatuto,
o Conselho Deliberativo é
formado de “06 (seis) titulares,

“Hoje temos uma Organização
sólida,
capaz
de
cumprir
seus
compromissos.”
(João Carlos Campos de Melo)
desde 1991. Além do currículo
que guarda conhecimentos
nas áreas gerencial, jurídica e
financeira, o conselheiro possui
constantes atualizações em
Previdência Complementar.
Recentemente, foi habilitado
pelo Instituto de Certificação
de
Profissionais
de
Seguridade Social – ICSS, a
principal qualificação exigida
pelo
órgão
fiscalizador
do Sistema, a Previc. “ A
responsabilidade é muito
grande, porque o Conselho
Deliberativo é a autoridade
maior da Entidade”, explica.

Maurílio, Honório foi gerente
geral da Agência Camaragibe
e se aposentou pela Bandeprev
em 1988. Ele ressalta que
sua experiência neste Fundo
de Pensão foi de grande
aprendizado, complementado
pela participação em cursos e
congressos da área. “O Direito
é dinâmico. Para fazer parte
das modificações, temos de
estar preparados. A Bandeprev
investe intensamente em todo
o seu corpo funcional. Isso
tem me propiciado auxiliar
no cumprimento das normas,
atuando tanto no Conselho

“A responsabilidade é muito
grande, porque o Conselho Deliberativo
é a autoridade maior da Entidade.”
(Maurílio de Souza Luna)

sendo 03 (três) indicados,
pelo Patrocinador; 02 (dois)
eleitos entre os ParticipantesAssistidos; e 01 (um) eleito
entre os Participantes-Ativos”.
Cada integrante da Entidade
tem o direito de apontar nas
urnas representantes das
duas categorias.
Exemplo de membro
assistido, escolhido por meio
de votação e que deu sua
colaboração em favor de
todos os inscritos é Maurílio
de Souza Luna. Formado em
Direito, pós-graduado em
Administração Bancária e exgerente da Regional Nordeste
do Bandepe, Maurílio é
assistido pela Bandeprev

Em conjunto com os demais
efetivos, Maurílio lançou
pleitos importantes, como a
dilatação dos empréstimos e
a volta dos encontros com os
aposentados, aprovadas por
unanimidade. “Agradeço a
confiança e tenho a certeza de
que sempre estarei disposto
a me empenhar pelo bem da
Bandeprev e tranquilidade dos
ativos e assistidos”.
Outro
conselheiro
que vem se dedicando para o
crescimento da Bandeprev é
Honório Morais. Possuindo a
mesma formação acadêmica de

Deliberativo, como no Comitê
de Investimentos, num trabalho
uníssono com a diretoria.”
Também grato a todos que o
elegeram, enfatiza o princípio
da isonomia, reafirmando a
defesa dos interesses de todos
os participantes.
O representante dos
ativos é João Carlos Campos
de Melo. Graduado em
Comunicação Social, atuante
na diretoria da Federação
dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro – Fetrafi/NorteNordeste, exerce o cargo de
coordenador de atendimento,

“O Direito é dinâmico. Para fazer
parte das modificações, temos de
estar preparados.”
(Honório Morais)

na Agência Moreno, do Banco
Santander. Ele esclarece que
o Conselho Deliberativo é
muito importante, porque
define as políticas da Entidade,
não só administrativas, como
de investimentos. “No nosso
trabalho estão embutidas
as vidas de muitas pessoas.
Temos de cuidar da saúde da
Entidade para que a mesma
possa dar a devida sustentação
a todos”. Por isso, presenciou
diversos treinamentos e fóruns,
tendo, no segundo mandato,
intensificado ainda mais o
aperfeiçoamento. Conforme
João Carlos, marcaram este
exercício, as lutas política e
jurídica, em conjunto com
os outros conselheiros, pela
permanência da Bandeprev.
“Hoje temos uma Organização
sólida, capaz de cumprir
seus compromissos. Assim,
agradeço de forma fraterna
todos os apoios, com a
consciência do dever cumprido
e de que honrei todos os votos
de credibilidade”.

