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“Penso que cumprir a vida seja simplesmente
compreender a marcha e ir tocando em frente”
(trecho da música Tocando em Frente, de Almir
Sater e Renato Teixeira)
Cada vida tem várias etapas e o trabalhador dedica boa parte
delas em prol do crescimento do seu país. A aposentadoria não
é o fim, é o começo de uma nova etapa, um bem merecido e construído
ao longo do tempo de uma caminhada que tem continuidade com outros
objetivos, sonhos, alegrias. Feliz Dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado!

Vamos fazer juntos?

Mais um passo
rumo à evolução

A Bandeprev é consciente da importância
da Educação Previdenciária para que
a Entidade cresça, principalmente
impulsionada pela melhoria da qualidade
nos serviços. Há tempos, priorizando
a qualificação técnica, a Organização
realizou
recentemente
mais
um
treinamento, desta vez exclusivo para o
seu corpo funcional.
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Ciente de seu papel na proteção do planeta e compromisso com as gerações futuras,
o Banco Santander está recolhendo pilhas, baterias, celulares e outros acessórios, que
não devem ser descartados na natureza. Una-se ao Santander nessa corrente. Não jogue
esses objetos no lixo. Faça a sua parte e leve-os para a agência mais perto de você.

A Previdência Complementar
e a Justiça
A Boa Governança, que tem como base a ênfase nos controles e redução de riscos, está,
mais uma vez, no centro das discussões deste jornal. Desta vez, a sua vertente abordada
é a administração de conflitos no âmbito da Previdência Complementar. Conheça as causas e consequências das controvérsias entre as entidades e seus públicos, como também
algumas providências tomadas com o intuito de esclarecer dúvidas e evitar a instalação
de demandas judiciais.
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Editorial

Aperfeiçoamento

aneiro é um mês bastante
esperado,
pois,
para
muitos, significa férias. No
país inteiro, existem inúmeras
maravilhas que podem ser
contempladas nesta época.
Para quem deseja desfrutar dos
atrativos da mais quente estação
do ano, o verão, Pernambuco
possui 187 km de litoral, entre
praias urbanas e paraísos
intocados. Nossa capa dá a
dica, trazendo uma sugestiva
ilustração composta pelos
nossos mascotes.
Este mês é marcante
para nós, porque é quando
celebramos o aniversário de
nossa Entidade. Criada em 23
de janeiro 1970 (data de registro
em cartório), a Bandeprev
completa 41 anos, vivenciando
um bom momento financeiro,
superavitária em todos os seus
planos de benefícios, cujos
números serão, em breve,
divulgados no Relatório de
Atividades. Janeiro também
é muito especial, por ser o
mês em que comemoramos
o Dia do Aposentado. Veja
nossa homenagem.
Em nossa reportagem
especial, apresentamos um
alerta referente à importância da
administração de conflitos e os
riscos que estes podem causar
aos fundos de pensão. Em outra
matéria de destaque, estamos
difundindo mais um projeto
da Bandeprev, voltado para a
Educação Previdenciária.
Além disso, temos
duas notas, uma sobre o reajuste
dos benefícios, outra acerca
das iniciativas sustentáveis do
Banco Santander; e as colunas
Aniversariantes e Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

Bandeprev: fazendo valer a Educação Previdenciária

J

Dias 05 e 06 deste mês de janeiro, corpo funcional da Entidade participou de importantes palestras

Diretoria Executiva,
Te c n o l o g i a d a
Informação,
Contabilidade,
Administração,
F i n a n ç a s ,
Seguridade e Direito.
No programa,
c o n s t a r a m
marcos históricos
e legislações
MAURÍCIO LUNA – Diretor de Seguridade trouxe informações
que servirão de instrumento para a atuação dos funcionários. d a P r e v i d ê n c i a
Complementar
e
d
a
B
a
n
d
e p re v ; a s p e c t o s
Luciana Andréa Freitas
previdenciários da Entidade;
dados atuariais; informações
administrativas, incluindo
e r s e g u i n d o um relato das ações da gestão
constantemente desde 1998.
a excelência nos
serviços, a Bandeprev tem seguido
as recomendações das autoridades
do Sistema, implementando com
afinco projetos voltados para a
Educação Previdenciária. Em 05
e 06 de janeiro, a Entidade reuniu,
no auditório de
sua sede, vários
membros
do seu corpo
funcional para
a realização
d e
u m
treinamento, o
O treinamento
qual ofereceu
também atualizou
uma visão geral
os funcionários a
sobre o Setor e
respeito de assuntos,
a Bandeprev.
como o recente
Ministradas
órgão supervisor e
pelo nosso
diretor de Seguridade, Maurício fiscalizador do Sistema, a
Luna, as palestras trouxeram Superintendência Nacional de
informações que servirão de Previdência Complementar instrumento para a atuação Previc, instalada ano passado.
destes, atualizando os veteranos “Há tempos, a Bandeprev
e a p r e s e n t a n d o u m a b a s e possui esta postura de estímulo
ao aperfeiçoamento, inclusive
preparatória aos mais recentes.
Receberam a capacitação cedendo suas instalações tendo
as seguintes áreas: Secretaria da em vista qualificar profissionais
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dos fundos de pensão de todo o
país. Temos consciência de que a
Educação Previdenciária é vital
para o êxito da Entidade e para o
crescimento do Setor”, afirma o
diretor Maurício Luna.

Certificação
de Dirigentes
Após a conquista do
nosso diretor de Finanças,
Evandro Couceiro, em
setembro 2010, a Bandeprev
obteve mais um motivo
d e o rg u l h o r e l a t i v o a o
cumprimento da Resolução
BACEN Nº 3792/24.09.2009,
que passou a exigir
certificados dos executivos
do Setor. Neste mês de
janeiro, foi a vez do diretor
de Seguridade, Maurício
Luna receber a aprovação da
instituição provedora de tal
comprovante de preparação.
A legislação
instituiu o referido selo de
qualidade para os gestores
e demais empregados das
entidades que decidem
acerca dos investimentos,
visando intensificar a
profissionalização. A
instituição que recebeu
todo o respaldo dos maiores
órgãos do Sistema para tal
fim foi o Instituto
de Certificação de
Profissionais de
Seguridade Social
– ICSS.
A
R e s o l u ç ã o
estabelece o prazo
de 31 de dezembro
2 0 11 p a r a q u e
25% dos integrantes do
processo decisório relativo
aos investimentos estejam
habilitados. A certificação
deverá ser gradativa, seguindo
percentuais mínimos, a
cada ano, com prazo final
para que todos cumpram
a determinação até 31 de
dezembro 2014.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, no mês de
dezembro, superou, em 39,60%, a meta, em decorrência, principalmente,
dos seguintes fatores:
- Rentabilidade positiva do Ibovespa Fechamento (2,36% am);
- Redução do INPC (nov/10 = 1,03% am passando para Dez/10 = 0,60%
am) , influenciando diretamente a Meta Atuarial (INPC+5,00%aa);
- Rentabilidade positiva
do IGP-DI* (1,58%am
em nov/10), o qual corrige
cerca de 30,28% do patrimônio
total da Entidade.
*Os títulos securitizados são
atualizados pelo IGP-DI do mês
anterior ao mês de referência
do cálculo da rentabilidade.

A rentabilidade
da carteira dos
investimentos da
Bandeprev, no
acumulado do
ano, superou,
em 10,69%, a
meta atuarial.
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Assuntos Jurídicos

Conflitos: um risco que merece atenção

Controvérsias entre entidades e seus públicos podem causar prejuízos aos planos
Luciana Andréa Freitas

J

á é fato que a Boa Governança
é um dos elementos-chave
para a segurança e a proteção
do patrimônio de um fundo de
pensão. Um dos aspectos desta
considerados pelas autoridades
do país como um ponto muito
significativo a ser observado e
debatido é a administração de
conflitos. Existem vários fatores
que podem ocasionar controvérsias
entre entidades, participantes,
assistidos, patrocinadores ou
instituidores, culminando, muitas vezes, em ações judiciais
e, em alguns casos, prejuízos
para os planos de benefícios.
O Centro de Estudos Jurídicos
da Previdência Complementar
–
Cejuprev,
diagnosticou
as causas mais comuns dos
litígios. São elas: “regras de
funcionamento dos planos pouco
compreendidas, assimetria de
atuação dos profissionais do
Sistema, percepção de que os
fundos são superavitários e
impressão equivocada de que é o
patrocinador quem paga sozinho
a conta”.
O assunto vem, cada
vez mais, sendo objeto de
preocupação de todo o Setor,
que, por meio de seus órgãos

nacionais, tem tomado medidas
visando reduzir as consequências
danosas desses problemas. Em
novembro último, foi instalada,
pela Superintendência Nacional
de Previdência Complementar –
Previc, a Comissão de Mediação,
Conciliação
e
Arbitragem
– CMCA, com o intuito de
estimular a solução consensual de
conflitos e de resolver litígios que
lhe forem submetidos.
No
31º
Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão,
realizado
em
Pernambuco,
pela
Associação
Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar –
Abrapp, também em novembro
2010, houve um painel específico
para a resolução de conflitos. Este
trouxe palestras de autoridades,
como o Ministro do Superior
Tribunal de Justiça - STJ,
Luís Felipe Salomão, que, em
matéria publicada na Revista
Investidor Institucional, emitiu
importante opinião sobre esse
assunto. “Quando um participante
vai à Justiça, a visão de quem
está de fora, muitas vezes, é de
um injustiçado lutando contra
uma entidade rica e poderosa.
Mas se um participante ganha
um direito que não estava
previsto pelo regulamento, está
prejudicando todos os outros, que

vão ajudar a pagar
a conta”, declarou
o ministro.
Há
uma
inquietação
dos
dirigentes dos fundos
de pensão porque
o que se tem visto
é a multiplicação
das ações judiciais.
Algumas
levam ISOLDA JARDELINO – Superintendente orienta acerca dos
a “decisões que custos e medidas necessárias na administração de conflitos.
desconsideram
o suporte técnico atuarial dos gerenciamento de riscos, o qual
contratos previdenciários, bem deve ser fruto de uma gestão bem
como resultados deficitários estruturada, pautada na segurança
a serem suportados pelos e na prevenção de conflitos”,
participantes remanescentes e explica a nossa superintendente
patrocinadores”. Assim, lembrou Isolda Jardelino, que é Advogada.
o palestrante Antônio José de No propósito de minimizar tais
Almeida Filho, membro da riscos, a comunicação e a Educação
Comissão Técnica Nacional Previdenciária podem ser fortes
de Assuntos Jurídicos da aliadas. Por isso, a Bandeprev, que
sempre leva a todos, importantes
Abrapp – CTNAJ.
“As ações judiciais questões previdenciárias, nas
preocupam os gestores, pois suas comunicações, colocademandam controles internos se à disposição para quaisquer
para
acompanhamento
dos esclarecimentos, zelando por uma
processos, despesas com a convivência harmoniosa com seus
contratação de escritórios de inscritos, o que, aliás, é um direito
advocacia especializados, custos de todos.
a serem previstos e adicionados
a todos os gastos necessários ao Fontes:
funcionamento da entidade. Além Instrução MPS/Previc Nº 07/09/11/2010
disso, oferecendo, muitas vezes, Diário dos Fundos de Pensão – nov 2010
a ameaça do desequilíbrio do Revista Investidor Institucional –
plano, exigem grande esforço no out 2010

Últimas Notícias

Salário aumenta e Bandeprev reajusta benefícios
Luciana Andréa Freitas

E

m dezembro 2010, o
Governo Federal assinou
a Medida Provisória Nº
516, aumentando, em 8%, o
salário mínimo que passou de
R$ 510,00 para R$ 540,00. Na
data de fechamento deste jornal
(19 de janeiro 2010), o Governo
ainda entraria em negociação
com as centrais sindicais, que, até
o presente momento, pleiteavam

elevar tal cifra de R$ 540,00 para
580,00, como também melhorar
o reajuste dos aposentados.
Conforme o Regulamento da Bandeprev, salvo
algumas exceções descritas no
seu Capítulo XI, os benefícios da
Entidade devem ser reajustados,
de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, quando for
atualizado o salário mínimo. Os
assistidos obtêm o acréscimo
proporcional, baseado na Data de

Início do Benefício
– DIB. Assim, as
pessoas que tiveram
o início da concessão
das suplementações
da Bandeprev em
datas até janeiro 2010
receberão aumento
de 6,47%, relativo
ao acumulado do
INPC em 12 meses.
Acompanhe a tabela
de reajustes referente
a janeiro 2011.

