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Gilberto Freyre é nossa História
Nascido em 15 de março de 1900, o pernambucano Gilberto Freyre foi considerado
um dos mais importantes sociólogos do
século XX. Antropólogo, pintor, historiador
e escritor, ele foi o premiadíssimo autor do
livro Casa-Grande & Senzala, traduzido para
diversas línguas. Questionador das desigualdades raciais e de classes, refutou a ideia de
que no Brasil se teria uma raça inferior dada
à miscigenação. Abriu os nossos olhos para os
elementos positivos que compõem a cultura
brasileira formada por tal mistura, notadamente entre portugueses, índios e africanos.

Fechamento 2010: Solidez em
tempos de novos desafios

Parabéns, mulher!
Astronauta, engenheira, advogada, titular
na diretoria executiva de uma grande
organização e até na presidência de um
país. Presença cada vez mais forte no
mercado de trabalho e nos postos antes
ocupados somente por homens, a mulher,
após muitas lutas, vem conquistando o
espaço merecido. Um lugar onde não há
vez para preconceitos, desvalorização
ou injustiças.
08 de março
–
Dia
Internacional
da Mulher.

Aprendendo com os riscos

Cada vez mais, os fundos de pensão estão se
preparando para tomarem as decisões relativas
às suas aplicações financeiras, conscientizandose dos riscos inerentes aos investimentos e
criando ferramentas com fins de mensurá-los.
Com respeito a esse assunto, a Bandeprev,
seguindo o exemplo de grandes fundações,
está inovando ao implementar importantes
relatórios mensais para o acompanhamento dos
seus gestores. No dia 15 de fevereiro, houve
um treinamento que apresentou o Programa
de Investimentos da Entidade e explicou os
novos instrumentos.

PÁGINA 2
Como sempre ocorre anualmente, foi realizada,
em 28 de fevereiro, uma reunião dos gestores da
Bandeprev com representantes da Mercer, empresa
que avalia a situação de nossa Entidade. O evento,
que discorreu sobre os resultados do exercício 2010,
tratou separadamente cada plano de benefícios,
constatando que todos permanecem em superávit.
A boa notícia possui importância ainda maior nesta
época em que o Setor luta para se adequar ao novo
cenário econômico e a outras mudanças.
PÁGINA 4
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Editorial

Aperfeiçoamento

empre valorizando nossa
história,
este
jornal
faz uma homenagem
(in memoriam) a Gilberto
Freyre, importante sociólogo
pernambucano, por sua data de
nascimento, 15 de março. Um
dos principais eventos do nosso
calendário cultural, este mês,
foi o Carnaval, que adiantamos
na capa de fevereiro. Terçafeira de momo caiu em 08 de
março, Dia Internacional da
Mulher e a abertura oficial da
folia aqui no Recife contou
com um show formado por 12
vozes femininas. Este mês,
nosso informativo também está
dedicando uma homenagem
especial para elas. Confira.
Nossas matérias de
destaque estão abordando o
Programa de Investimentos
e providências tomadas pela
Bandeprev para minimizar
riscos, como também o
excelente resultado do exercício
2010 e informações sobre
destinação de superávit.
Complementando
a
edição, estamos publicando
as colunas Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Entidade avança no monitoramento das aplicações

S

Reajuste dos benefícios
da Bandeprev
Seguindo o Art. 51 do seu
Regulamento,
a
Bandeprev
disponibilizará novo aumento aos
seus assistidos. Segundo o referido
termo contratual, os benefícios
da Entidade, salvo exceções
descritas no Capítulo XI, devem
ser reajustados nas épocas em que
for atualizado o salário mínimo, de
acordo com a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
– INPC. Assim, estarão sendo
concedidos, na folha de pagamento
de março 2011, os seguintes índices:
1,48% ( DIB* até janeiro 2011) e
0,54% (DIB em fevereiro 2011).
*DIB: Data de Início do Benefício
Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento do seu inscrito a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos do mesmo.

Palestras com Diretoria e consultoria financeiras apresentam investimentos e novos controles

TREINAMENTO – Evento falou sobre os
medidas de riscos.

Luciana Andréa Freitas

E

15 de fevereiro
último,
um
treinamento
direcionado
ao
assunto.
O evento,
ocorrido na sede
da Bandeprev e
presenciado por
toda a Diretoria
investimentos e E x e c u t i v a ;
membros
dos
Conselhos Fiscal
e Deliberativo; e funcionários
da área de Investimentos, contou
com duas palestras. A primeira
delas foi ministrada por nosso
diretor de Finanças, Evandro
Couceiro. Ele apresentou o
Programa de Investimentos
da Entidade, demonstrando a
rentabilidade de cada plano de
benefícios referente ao exercício
de 2010 e janeiro 2011. Explicou
também como estão distribuídos
os recursos, sendo o Plano
Básico constituído de aplicações
em Renda Fixa, Renda Variável,
Investimentos
Estruturados,
Imóveis e Empréstimos; e
os Planos Especiais I e II, de
Renda Fixa.

“O cenário econômico
em 2010 não esteve favorável
aos fundos de pensão e a
maioria não bateu a meta, e as
dificuldades permaneceram em
janeiro 2011. Nossos resultados
sofreram
essa
influência.
Mesmo assim, no exercício de
2010, o Plano Básico alcançou
uma rentabilidade acumulada
de 13,26%, frente a uma meta
atuarial de 11,79%”, ressaltou.
A segunda palestra
foi com Clidenor, o diretor
da Assimétrica Consultoria
Financeira e Previdenciária
Ltda., que presta assessoria à
Bandeprev, na elaboração da
Política de Investimentos, no
acompanhamento das finanças,
riscos etc. O especialista está
concebendo relatórios mensais
de análise de desempenho da
Entidade e os mostrou aos
ouvintes,
tirando
dúvidas.
Visando otimizar a relação
ganhos e riscos, os instrumentos
demonstram informações que
se complementam, incluindo o
comportamento dos retornos e
suas variações, e comparativos
com o mercado e o Setor.

specialistas da área de
Finanças afirmam que
quanto mais se busca
retorno, maior a possibilidade
de riscos. Para um fundo
de pensão, que lida com o
patrimônio de milhares de pais
e mães de família, como é o
caso da Bandeprev, o desafio
é obter rentabilidade com a
menor exposição possível do
capital ao perigo de perdas.
Por isso, a Entidade mantém
acompanhamento contínuo das
suas aplicações, tendo, inclusive,
recentemente,
implementado
novas ferramentas
de análise de
Entendendo alguns termos importantes
desempenho
Prêmio pelo risco: O valor considerado retorno em excesso. Igual à rentabilidade menos o
e controle. A benchmark, indicador que é referência no mercado e serve como parâmetro para comparativos
fim de prover de desempenho.
Volatilidade: é uma das medidas de risco mais utilizadas. Indica o grau médio
seus gestores de
de variação das cotações de um ativo financeiro ou carteira de investimentos em
informações
e um determinado período. Pode ser calculada encontrando-se o desvio-padrão dos
c o n h e c i m e n t o s retornos diários.
Risco sistêmico: Risco inerente às variações das economias nacional
necessários para
tomarem decisões e internacional, afetando as taxas de juros, câmbio e os preços dos ativos
em geral.
essenciais
Derivativos: São instrumentos financeiros que derivam de outros
ao
futuro
da instrumentos financeiros. Seus valores e características de negociação estão
I n s t i t u i ç ã o , ligados aos ativos que lhes servem de referência. Alguns, os derivativos
foi
realizado, futuros, negociam mercadorias pelo preço de entrega destas no futuro e
servem para proteger o investidor das flutuações nos preços.
por
solicitação
da
Diretoria Fontes: [Relatório de Análise de Desempenho Mensal – Bandeprev – Dezembro 2010]
[http://economia.uol.com.br/] [http://wiki.advfn.com]
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, no mês de fevereiro, superou em
14,74% a meta, em decorrência, principalmente,
dos seguintes fatores:
- Redução do INPC (jan/11 = 0,94% am passando
para Fev/11 = 0,54% am), influenciando
diretamente a Meta Atuarial (INPC+5,00%aa).
- Rentabilidade positiva do Ibovespa Fechamento
(1,22% am);
- Rentabilidade positiva do IGP-DI* Janeiro/11
(0,98% am), índice que corrige cerca de 26,46%
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, atingiu
57,14% da meta atuarial.
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Resultados 2010

Bandeprev: adaptando-se aos novos tempos
Entidade permanece com superávit em todos os seus planos de benefícios

encarou dificuldades
para cumprir a meta
atuarial. Conforme
Brasil vive um período
dados da Associação
de desenvolvimento. O
Brasileira
das
Produto Interno Bruto Entidades Fechadas de
PIB, representante da soma dos
Previdência Complementar
bens e serviços produzidos no
– Abrapp, em média, a meta
país, experimentou, em 2010, um
prevista para 2010 situou-se em
crescimento de 7,5%,
12,76%, enquanto o resultado Disponibilidade
o maior desde 1986,
do exercício das fundações Interna - IGP-DI,
segundo o IBGE.
ficou em torno de 9,9%. indicador que faz uma
Antes do fechamento
Dados da Mercer Human média de três importantes
deste jornal, dados
Resource Consulting Ltda., índices da economia brasileira,
preliminares
empresa que revisa a situação alavancaram o retorno do Plano
vislumbravam
a
da Bandeprev anualmente, Básico. Estes correspondem
possibilidade
do
ressaltam a excelente posição a cerca de 30% do nosso
Brasil já ser a 7ª
dos planos de benefícios patrimônio, composto de títulos
maior
economia
desta, confrontando suas do Governo, os quais renderam
mundial, em paridade
rentabilidades com as de 200 11,31%,” explicou nosso diretor
de poder de compra.
outras organizações similares, de Finanças, Evandro Couceiro.
Mas
organizações
clientes da consultoria. O “A forma criteriosa com que foram
que
lidam
com ENCERRAMENTO 2010 – Diretorias e membros dos conselhos Plano Básico, alcançou o conduzidos os investimentos,
da Bandeprev presenciaram a reunião de avaliação e tiveram
i n v e s t i m e n t o s dúvidas respondidas acerca dos resultados.
quarto lugar, com 13,26%; principalmente pelo gestor de
precisam se adaptar
e os Planos Especiais I e II, recursos contratado – a Asset do
aos novos tempos, de fortes frente à economia, como também o 34º, com 9,91%, rendimento Banco Santander, foram passos
oscilações na Bolsa e volta diante da performance das outras acima da média registrada pelas decisivos nessa conquista”.
da inflação. Para os fundos de EFPC´s, no mesmo período.
colegas (9,47%).
pensão, acrescente-se a isso
“Os papéis atrelados
Em 2010, recebendo
o aumento da expectativa de ainda reflexos da instabilidade ao Índice Geral de Preços –
vida,
mudanças
constantes econômica dos Estados Unidos
na legislação etc. Em 28 de e outras potências mundiais, o
fevereiro último, a Bandeprev Ibovespa, principal índice do
Superávit: tem hora
realizou reunião, a fim de avaliar mercado de ações brasileiro,
certa para dividir
os resultados do exercício 2010. relacionado à Bolsa de Valores
Confirmou-se
que,
mesmo de São Paulo – Bovespa, caiu
enfrentando ano difícil para o consideravelmente no primeiro
Segundo a Resolução CGPC 26/29.09.2008, “o resultado superavitário do
Segmento, a Entidade permanece semestre. O indicador registrou
plano de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas, para
com superávit em todos os seus -6,64% ao mês, em maio. A alta
garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos” (Art. 7).
planos de benefícios, destacando- do consumo, que impulsionou
se com relação às rentabili- o crescimento do país, também
“Após a constituição da reserva de contingência, no montante integral de 25%
dades alcançadas.
vem despertando um velho
(vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas, os recursos excedentes
serão empregados na constituição da reserva especial para a revisão do plano de
Os
números,
no conhecido do Brasil: o dragão. A
benefícios” (Art. 8). Esta revisão só será obrigatória após o decurso de três exermomento
da
elaboração inflação fechou 2010 em 5,91%,
cícios com superávit (Art 12), mesmo assim, deve-se observar a necessidade de
desta matéria, ainda estavam acima da meta do governo, de
liquidez da Entidade, para honrar com os seus compromissos (Art 19).
sendo revisados. Mas todos 4,5%. O Índice Nacional de
De acordo com o economista grego Dimitri Vittas, consultor do Banco Munos participantes e assistidos Preços ao Consumidor – INPC,
dial,
“é preciso investir na educação dos conselheiros para que não cometam erros
os conhecerão em detalhes, utilizado como referência para a
observados no passado em alguns países, onde fundos de pensão distribuíram
neste mês de abril, por meio meta atuarial (INPC + 5% aa),
recursos supostamente ‘excedentes’ e que na verdade deveriam ser utilizados
do Relatório Anual 2010 e chegou à marca mensal de 1,03%
como proteção aos riscos de investimento e longevidade”. Ele lembra que os
tempos são outros. “A taxa de juros utilizada no Brasil já foi 12% e hoje está em
das Demonstrações Contábeis em novembro do ano em questão.
torno de 6%, com tendência a atingir, nos próximos anos, o patamar de 2 a 3%”.
referentes a tal exercício, que
RENTABILIDADES
Diante de um cenário no qual as entidades enfrentam resultados abaixo da meta
virão anexos à próxima edição - Por razões como essas, o
atuarial, embora, numa visão de longo prazo, considerando exercícios anteriores,
deste informativo. Há vários Setor, mesmo tendo encerrado
ainda conservem-se superavitárias, fica o alerta quanto aos riscos e à importância
de uma visão de futuro.
fatores que ditam os resultados o exercício com um expressivo
de uma Entidade Fechada de crescimento
patrimonial,
Fontes:
[http://www.hojenoticias.com.br/negocios] [http://oglobo.globo.com/economia] [Resolução
Previdência Complementar – totalizando R$ 530 bilhões, R$ 15
CGPC nº 26/29.09.2008] [Fibra Notícias nº 165/2011]
EFPC. O principal deles são bilhões a mais que o ano de 2009,
Luciana Andréa Freitas

O

os seus recursos acumulados
em
comparação
com
os
seus compromissos, ou seja,
déficit, equilíbrio ou superávit.
No entanto, existem outros
parâmetros para saber se um
fundo de pensão obteve um
bom desempenho. Pode-se, por
exemplo, analisar sua atuação

