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Aprovada proposta de alteração
no Regulamento
Folia pernambucana homenageia
Rei do Baião
Este ano, as orquestras de pau
e corda e os clarins
de Momo vão
se
unir
à
sanfona. Até o
fechamento
desta matéria,
em 15 de
fevereiro, essa
era
uma
das
grandes expectativas do
Carnaval em Pernambuco. O Clube
de Máscaras Galo da Madrugada, maior bloco
do mundo, comemora seu 35º desfile, homenageando o
centenário de Luiz Gonzaga, o nosso Rei do Baião. Com 25 trios elétricos, quatro carros
alegóricos, várias orquestras e diversos artistas do Estado e do país, espera em torno de 2
milhões de pessoas, que prestigiarão essa alegre mistura de ritmos.

Recadastramento
Bandeprev

Apesar de estar avançando
no seu calendário de atividades, a Bandeprev permanece com pendências,
por conta do atraso na
devolução do formulário
de recadastramento, por
parte de alguns inscritos na
Entidade. A Diretoria vem,
mais uma vez, sol icitar
que os participantes e assistidos encaminhem seus
dados cadastrais, reforçando que a atualização do
cadastro é uma exigência
d o s ó rg ã o s l e g i s l a d o r e s
do sistema de Previdência
Complementar. É com base
nessas informações que a
Bandeprev obtém meios de
preservar direitos dos integrantes da Instituição, tais
como manter comunicação,
prestar contas e honrar o
pagamento dos benefícios.

Conforme veiculado no Bandeprev Notícias, de
outubro 2011, os órgãos estatutários da Bandeprev
elaboraram proposta de alteração no Regulamento
do Plano Básico, prevendo, dentre outras coisas,
fechamento para novas adesões a partir de 15
de dezembro 2011. O documento, nos termos da
Resolução MPS/CGPC Nº 23/06.12.2006, foi
encaminhado à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – Previc, e aprovado pela
mesma, por meio da Portaria MPS/PREVIC/DITEC
Nº 70/13.02.2012. Esta foi publicada no Diário
Oficial da União, do dia seguinte (14.02.2012)
e divulgada, novamente, com retificações, no
último dia 22 de fevereiro. Nesta edição do nosso
informativo, segue encarte com Quadro Comparativo
de todas as modificações mencionadas. A Bandeprev
fica à disposição, para esclarecimento de dúvidas
sobre o assunto, pelo telefone (81) 3419.4600 ou
pelo e-mail bandeprev@bandeprev.com.br.

Encontro com economistas
do Santander
No dia 1º de fevereiro, fundos de pensão de todo o Estado estiveram em conferência na Bandeprev,
no Recife. O encontro foi promovido pela empresa de administração de recursos financeiros
Santander Asset Management, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão das organizações
acerca dos investimentos. Na ocasião, um dos palestrantes, o economista chefe da Asset, Hugo
Penteado, cedeu, gentilmente, entrevista exclusiva ao Bandeprev Notícias, apresentando o cenário
econômico e tranquilizando os participantes quanto às perspectivas para o Brasil e a Previdência
Complementar (Página 4).
O evento foi articulado pelo
gestor da Asset, responsável
pelo segmento Institucional,
incluindo o relacionamento
com
fundos de pensão,
dentre eles, a Bandeprev,
Fábio Demétrio (foto). Este,
em seguida, reuniu-se com
a Diretoria e os Conselhos
Fiscal e Deliberativo de
nossa Entidade, discorrendo
sobre os resultados 2011 da
mesma e estratégias para
2012 (Página 2).

DIVULGAÇÃO

2

Fevereiro 2012
Editorial

P

ernambuco
é
só
animação neste mês. A
razão é bem conhecida
no país e no mundo. Somos
a terra do frevo e do maior
bloco do planeta, o Clube
de Máscaras Galo da
Madrugada. E, mais uma
vez, o principal anfitrião da
folia pernambucana vem
se unir ao nosso querido
mascote, a fim de ilustrar a
capa do nosso informativo
de
fevereiro,
inspirada
no Carnaval.
Dentre as matérias
principais desta edição,
temos a cobertura de um
encontro com economistas do
Santander e uma entrevista
exclusiva com um desses
especialistas sobre cenário
global e perspectivas para os
investimentos. O economista
chefe da empresa gestora
de recursos contratada pela
Bandeprev, Hugo Penteado,
prevê um futuro promissor
aos fundos de pensão
brasileiros.
Com
igual
importância, apresentamos
a notícia da aprovação do
novo Regulamento do Plano
Básico, que institui, dentre
outras coisas, fechamento
para novas adesões.
No
formato
de
notas, publicamos um aviso
acerca do recadastramento e
uma decisão judicial relativa
a recurso especial interposto
pela Bandeprev.
Confira ainda as
colunas Aniversariantes e
Finanças da Bandeprev.

A Diretoria

Aperfeiçoamento

Gestão de investimento das entidades em foco

Santander realiza palestras para fundos de pensão e reunião de resultados com a Bandeprev
Luciana Andréa Freitas

A

Bandeprev mantém sua
iniciativa de incentivar
a qualificação técnica,
oferecendo seu espaço para
programações
educativas
destinadas aos fundos de
pensão, treinando o próprio
pessoal e propiciando, também,
o intercâmbio entre várias
organizações. Dentre outros
assuntos,
os
profissionais
precisam estar conectados com a
atualidade econômica e política,
para entender o mundo financeiro
e como as entidades podem se
adaptar, com fins de obter os
melhores retornos, visando a
garantia de solidez. Buscando

PRESENÇAS - Diretoria da Bandeprev recebe representantes do grupo Santander.

a plateia. Todos vieram conferir
o evento promovido pela
instituição gestora de recursos
financeiros, Santander Asset
Management. Esta atua há 40
anos no mercado internacional,
tendo sido constituída, no
Brasil, na década de 1990. Foi
considerada, no Ranking Global
Anbima, de junho 2011, como a
quinta maior administradora de
recursos de terceiros e a maior
gestora internacional no país.
Ministraram
as
palestras, o economista chefe
da Asset, Hugo Penteado, e o
Estrategista de Investimentos
Pessoais desta, Aquiles Mosca.
Após o momento dedicado às
entidades, o gestor da Asset,
responsável pelo segmento
SANTANDER - Gestor da Asset, Fábio
Demétrio, esclareceu os números relativos às
Institucional, incluindo o
finanças da Bandeprev.
relacionamento com fundos
de pensão, dentre eles, a
contribuir com a tomada de Bandeprev, Fábio Demétrio,
decisão acerca desse tema, foi reuniu-se com a Diretoria e os
realizado, no dia 1º de fevereiro Conselhos da mesma. O objetivo
2012, na sede da Bandeprev, foi elucidar os números referentes
no Recife, um encontro entre aos resultados do exercício
profissionais de Previdência 2011 e propor estratégias
Complementar, com palestras de para 2012. A Bandeprev
economistas do grupo Santander. compareceu ao encontro com
Em torno de 40 pessoas, toda a Diretoria Executiva,
incluindo dirigentes, conselheiros formada por Antonio Ferreira
e técnicos da área de investimentos (Administração), Maurício Luna
de fundos de pensão das várias (Seguridade), Evandro Couceiro
partes do Estado, compuseram (Finanças) e Isolda Jardelino

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C.
BARBOSA Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO
Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
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(Superintendência). Marcaram
presença, ainda, os membros
dos Conselhos Deliberativo,
Fernando Calheiros (Presidente),
Honório Morais e José Edson
Barbosa; e Fiscal, Eudes Lins
(Presidente), Rosário Calado,
Albérico Branco e Aluizio Lira.
Na programação voltada
às entidades, o especialista
Aquiles
Mosca
fez
uma
introdução, mostrando um breve
panorama sobre a Asset. Em
seguida, o economista Hugo
Penteado apresentou a palestra
Cenário Econômico Global,
na qual analisou os principais
acontecimentos econômicos e
políticos no âmbito nacional
e internacional, explicando as
perspectivas para o mercado
financeiro. O painel final foi a
respeito de Sustentabilidade,
também exposto por Hugo
Penteado. Ele afirmou que dará
prosseguimento a encontros
como este, no Nordeste, pois
é uma tendência do Santander
buscar estreitar os laços com
a Região.
Ação Judicial
Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar ação na qual se
objetiva a complementação de benefício
de aposentadoria por previdência
privada, tendo em vista a natureza civil
da contratação, envolvendo apenas de
maneira indireta os aspectos da relação
laboral. Essa foi a compreensão do
Ministro Raul Araújo, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na análise de
recurso interposto pela Bandeprev, nos
autos de Agravo em Recurso Especial
Nº 83.808 – PE. A tese jurídica foi
defendida pelo Advogado Reinaldo
de Oliveira Rossiter, do Escritório
Oliveira Advogados Associados,
contratado pela
Bandeprev para
essa finalidade.
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Entrevista Exclusiva: Hugo Penteado

Cenário econômico global e perspectivas para os investimentos
Estados Unidos e Zona do Euro lutam contra a instabilidade. Países emergentes mostram sinais de recuperação.

Luciana Andréa Freitas

P

otências mundiais ainda
sofrem com as sequelas da
crise de 2008, deflagrada,
principalmente, com a falência de
grandes instituições financeiras.
Ajudas monetárias já começam
a surtir algum efeito positivo.
Mas ainda há preocupação com
desempenho econômico e fatores
políticos. Aparentando menor
risco, países emergentes, como o
Brasil, são destino de investidores
e apresentam recuperação mais
rápida. É preciso olhar o agora
para compreender o futuro. Por
isso, no dia 1º de fevereiro 2012,
entrevistamos o economista chefe
da Santander Asset Management,
Hugo Penteado, com o intuito
de oferecer informações que vão
influenciar nos investimentos
da Entidade.
Bandeprev Notícias (BN) –
Cenário econômico global 2012:
Hugo Penteado (HP)
– Continua, em
2012, com parte
dos
problemas
enfrentados
em
2011. A economia
norte-americana
ficou
com
um
crescimento muito
fraco, em torno de
1,7%, em 2011, bem
abaixo do potencial. Isso é uma
herança da crise de 2008, quando
as famílias ficaram endividadas
e o setor imobiliário começou
a desaquecer, gerando muitas
perdas, inclusive de grandes
instituições, que se ampararam
nesse mercado. Este ainda
permanece em baixa, apesar de
uma aparente melhora.
Na Zona do Euro,
também afetada pela crise e
ainda com os problemas da
dívida pública, a grande notícia
é que o anúncio dos leilões, em
dezembro e em fevereiro, das
linhas de crédito para banco,
tiveram resultados positivos.
Tal providência teve efeito

inesperado de alívio do mercado
de dívida soberana. A gente vê a
adoção de medidas que vão exigir
mais acerto fiscal dos países,
caminhando,
provavelmente,
para uma união fiscal. Então, a
União Europeia saiu um pouco
da preocupação financeira e
vai olhar mais o desempenho
econômico, reformas políticas. É
um cenário menos dramático do
que foi em 2011.
No caso da China, houve
uma contração grande do setor
imobiliário, com a diminuição de
receita dos governos locais. Mas
a gente não acredita que seja uma
crise com dimensão suficiente
para colocar a economia toda
na direção de uma recessão ou
de um colapso. Consideramos a
comparação com Japão (1990),
Hong Kong (1997) e EUA (2007)
extremamente exageradas. Os
níveis de alavancagem de preço
no setor de construção nem de
longe se assemelham aos que
foram observados nesses três
casos.
BN – Perspectivas das
economias mundial e
brasileira:
HP – Expectativa
de que o Banco
Central,
dos
Estados Unidos, o
Fed, possa entrar com
uma nova rodada de estímulos.
Perspectivas fracas para o
setor imobiliário e o cenário
econômico deste país exigem
mais estímulos monetários e,
eventualmente, até algum tipo
de política direcionada a esse
segmento.
Na Zona do Euro,
ocorre uma recessão leve, com
uma perspectiva de – 0,6% de
crescimento de PIB em 2012. Mas
a economia está estabilizando,
ainda em níveis de contração,
mas não está em queda livre.
Com relação à China,
nossa tese é que a crise no
setor imobiliário tem um tom
administrável. O governo possui
quatro políticas de estímulos

que podem ajudar a economia a
manter um crescimento razoável.
Nossa estimativa é de 8 a
8,5% este ano. São elas: a
política
monetária,
a
redução
de
recolhimento
compulsório; a fiscal,
em expansão novamente;
a construção social; e
a política de crédito.
Fora isso, tem o
Interior da China
desenvolvendo-se
a taxas de 16% e
isso deve continuar.
A
combinação desses
três fatores, EUA, com
crescimento baixo e injeção
nova de liquidez; Zona do Euro,
sem evento extremo à frente
e caminhando para uma união
fiscal; e China, evoluindo de modo
razoável, é intensamente benigna
para o Brasil. Há alguns riscos,
mais para o segundo semestre,
no caso de uma deterioração
econômica acima da esperada,
na Europa, e riscos fiscais
nos EUA, que podem gerar
uma recessão em 2013.
No mais, o cenário para o
Brasil permanece bastante
favorável. Tivemos um
crescimento de 2,8%,
em 2011. Esperamos
3,5% em 2012 e 4,5%
para 2013.
BN – O que dizer ao
participante
quanto
à
situação
dos
investimentos, no país
e, consequentemente,
quanto à segurança
do patrimônio dos
fundos de pensão?
HP – O Brasil
tomou importantes
medidas
para
fortalecer
a
e c o n o m i a ,
redução de juros,
política fiscal de
incentivo aos
investimentos
públicos,

política de combate à inflação,
aumento do salário mínimo.
Comparativamente aos outros
países, nossa situação, em termos
de contas externas, é muito
positiva. Temos liquidez,
uma reserva de US$ 350
bilhões de dólares. O país
está mais preparado para
oscilações, as quais
podem vir a ocorrer,
do que estava em
2008. É preciso
investir mais em
educação técnica,
em projetos de
infraestrutura, avançar
nas reformas tributária e
previdenciária. Mas não há
um risco de indisciplina fiscal
igual aos países da Europa.
Temos um marco regulatório que
impede problemas fiscais e de
dívidas bancárias, como os vistos
no resto do mundo. Portanto, o
participante pode ficar tranquilo
com o futuro. Porque agora é a
vez dos emergentes.

