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Assim como a vibração do maracatu e do frevo, o 31º Congresso Nacional dos 
Fundos de Pensão, realizado, de 17 a 19 de novembro deste ano, em Pernambuco, 
teve inúmeros motivos para ficar marcado na memória. O evento considerado como 
a consolidação do crescimento do Sistema, respondendo a 
uma pergunta de 17 anos atrás, atingiu um público 
recorde de 3.261 inscritos. Na oportunidade em 
que se discutiu os temas mais relevantes 
da Previdência Complementar, 
interagindo-se com 
as maiores 
autoridades do 
assunto no 
país, foram 
relatadas 
várias 
conquistas, 
como também 
traçados 
caminhos 
essenciais para 
a consagração 
dos esforços 
implementados. 

Na visão de Adauto Wanderley, nosso 
assistido desde 1992, o mundo é um leque 
de oportunidades. Ele, que contribuiu 
para o crescimento de muitas instituições, 
inclusive o Bandepe e a Asfabe, agora 
trabalha incentivando sonhos e indicando 
caminhos para um futuro próspero.

Um encontro marcante
como a nossa cultura

PÁGINA 4

Somos a Pátria da Diversidade!

O Brasil é uma pátria abençoada, repleta de talentos, gostos, costumes, expressões diversas. Esse 
perfil rico e multifacetado, intrínseco ao seu povo, devemos à mistura de raças, que, unindo traços de 

diferentes nações, formou 
uma gente forte em todos 
os aspectos. Não é por 
acaso que temos orgulho 
de sermos o País da 
Diversidade Cultural.

05 de novembro 2010 
– Dia Nacional da 
Cultura.

Prestando 
contas

Em breve, a Enti-
dade colocará 
em prática mais 
uma iniciativa tendo em vista a prestação de 
contas e a transparência. A partir do próximo 
jornal, estaremos reservando um espaço 
para a divulgação de balancetes sintéticos 
de cada plano administrado pela Bandeprev, 
com a previsão de exibir o demonstrativo de 
um ou dois planos a cada edição. O intuito é 
permitir que participantes e assistidos possam 
acompanhar melhor a posição financeira, 
patrimonial e de resultados destes. Visando a 
clareza das informações, também prestaremos 
esclarecimentos sobre os itens constantes 
nesses dados.

PÁGINA 2

Dando uma força
aos sonhos
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Alguns feitos administrativos de Adauto
Na Asfabe:

- Aquisição do terreno anexo à sede social;
- Calçamento do estacionamento e instalação de salão de beleza, sauna, 

sala de relax e de ginástica, e sanitários;
- Ampliação e modernização do restaurante e da cozinha;

- Aquisição de duas sinucas inglesas e taqueiras;
- Promoção de eventos esportivos, recreativos, 

palestras e cursos;
- Serviços jurídicos e de saúde.

No Country:
- Forte Investimento em serviços para a sociedade, 
tais como salão de beleza, lava-jato, engraxate etc.;

- Modernização das instalações hidráulicas;
- Implementação de nova cozinha;

- Instalação de novos sanitários 
para o corpo funcional;

- Ampliação da promoção 
de atividades físicas 

e de lazer, incluindo, 
por exemplo, 

práticas de yoga 
e musculação.
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Editorial

“Existem várias 
paisagens na 
vida. Escolha 

uma e a contemple”. O 
homem que pronunciou essa 
frase recentemente o fez 
com o intuito de abrir os 
nossos olhos com relação 
ao mundo de possibilidades 
que temos para progredir 
pessoal e profissionalmente. 
De acordo com o mesmo, se 
procurar bem, o indivíduo 
encontrará oportunidades e, 
havendo dedicação, estará a 
um passo do sucesso. Quem 
oferece tais orientações e com 
total propriedade é Adauto 
Wanderley, nosso assistido 
desde 1992. Exemplo vivo 
do seu ensinamento, esse 
trabalhador natural de Águas 
Belas – PE, iniciou carreira 
no Recife, em 1968, sendo 
informante de cadastro, no 
antigo Banorte. Em 1972, 
ingressou no Bandepe, como 
escriturário, na Agência Centro. 
Em 1976, já chefiava o setor da 
Carteira Industrial, gerindo, 
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Perfil: Adauto Wanderley

Palavras de quem gosta de prover o crescimento 
Com larga experiência bancária e administrativa, Adauto trabalha abrindo caminhos ao futuro

em seguida, diversas unidades 
da Instituição, aposentando-se 
como gerente geral da Agência 
Centro. Contabilista, com 
larga experiência bancária e 
em diretorias de empresas e 
entidades associativas, as quais 
desfrutaram da sua competência 
gestora, como a Asfabe e o British 
Country Club, ele se orgulha 
de continuar em movimento. 
Agora, presta colaboração 
para o crescimento das pessoas, 
como consultor financeiro e 
imobiliário. “Hoje não busco 
mais aumentar patrimônio. Só 
desejo saúde a fim de poder 
contribuir com a evolução e 
o conforto da minha família e 
amigos. Qualidade de vida é o 
que todos nós precisamos”.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Adauto Wanderley (AW) – Aos 
18 anos, vim para o Recife, 
na intenção de fazer carreira, 
começando como informante 
de cadastro, no antigo Banorte, 
em 1968. Ingressei no Bandepe, 
em 1972, sendo escriturário, 
na Agência Centro. Em 1976, 
cheguei a chefe do setor da 
Carteira Industrial. A partir 
1981, percorri várias unidades 
da Instituição como gestor e 
finalizei minha passagem no 
Banco em 1990. Continuei 
contribuindo para a Bandeprev 
até 1992, aposentando-me como 
gerente geral da Agência Centro.  
  
BN – Uma conquista:   
AW – Na vida, em geral, foram 
as amizades. As pessoas te 
elevam, abrem oportunidades 
e também é gratificante poder 
ajudá-las. No Banco, satisfação, 
profissionalização e a chance de 

Estamos no mês da 
Proclamação da Repú-
blica (15) e Dia da 

Bandeira (19). Mas não podemos 
esquecer o Dia Nacional da 
Cultura, comemorado em 05 de 
novembro, em homenagem ao 
aniversário de uma personalidade 
exponencial do conhecimento, o 
jornalista, político e jurista Rui 
Barbosa (1849-1923). Nossa 
capa faz referência à data, 
conscientizando a todos da nossa 
riqueza cultural, fruto da mistura 
de raças.
 Num momento em 
que o país vive esse espírito e 
também num clima de exaltação 
às nossas expressões e costumes, 
aconteceu, em Pernambuco, o 
maior evento do Sistema: o 31º 
Congresso Nacional dos Fundos 
de Pensão. Acompanhe tudo.
 Dentre as outras 
matérias especiais, apresentamos 
uma entrevista com o assistido 
Adauto Wanderley e um texto 
que confirma a conquista da 
certificação de dirigentes.
 Temos ainda os 
Aniversariantes, Finanças da 
Bandeprev e Nota de Falecimento. 

A Diretoria

ter conhecido a minha mulher, 
com quem tive duas filhas, que 
muito me orgulham.

BN – Atividades após a 
aposentadoria:   
AW – Após minha trajetória no 
Bandepe, atuei na administração 
e na área comercial de duas 
fábricas. De 1993 a 1997, assumi 
a presidência da Asfabe, quando 
fizemos uma série de aquisições 
e reformas, tendo em vista o 
bem-estar e a integração dos 
Bandepeanos. A experiência 
levou-me à diretoria do Cabanga 
Iate Clube de Pernambuco, 
por nove anos, e, em seguida, 
do Country, por quatro, onde 
garantimos solidez financeira 
e, ao mesmo tempo, investimos 
fortemente em serviços aos 
associados. Atualmente, 
repasso meus conhecimentos 
como consultor financeiro e 
imobiliário.  

BN – Conselhos para vencer na 
vida:   
AW – Existem várias paisagens 
na vida. Escolha uma e a 
contemple. É só procurar que 
tem muita coisa para se fazer. 
Busque algo adequado ao seu 
perfil e conhecimentos e se 
dedique, fazendo o seu melhor. 
Proponha-se a desafios. Planeje 
o futuro, com objetivos e metas 
definidas.

BN – Mensagem aos colegas:   
AW–  Sinta-se tranquilo, 
como eu, com relação à nossa 
Entidade. Reconheço o saldo 
crescente do nosso patrimônio e, 
por conhecer 100% dos que estão 
à frente da diretoria e conselhos, 
a competência da gestão 
administrativa e financeira. 

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o faleci-
mento dos seus inscritos a seguir, deixando 
os sinceros pêsames a todos os entes queri-
dos dos mesmos.

ANTONIO CARLOS DE ALENCAR 
(+24/10/2010)

GILVONETE SILVA BRITO 
(+24/10/2010)

JOAO CARNEIRO DA SILVA NETO 
(+01/11/2010)

MARIA CELIA FERREIRA GOMES 
(+08/11/2010)
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade 
da carteira dos 
invest imentos 
da Bandeprev, 
no acumulado 
do ano, superou, 
em 17,89%, a 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de outubro, atingiu, em 89,47%, 
a meta, em decorrência, principalmente, do:

 
- Aumento significativo 
do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - 
INPC  (de 0,54%am em 
Setembro/10 para 0,92%am 
em Outubro/10),  influenciando 
d i r e tamen te  a  me ta  a tua r i a l 
(INPC+5,00%aa)
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Já está confirmado. A 
Bandeprev já possui seu 
primeiro gestor habilitado, 

por meio de órgão reconhecido 
pelo mercado financeiro, 
conforme exigência da Resolução 
BACEN N° 3792/24.09.2009, 
cujo prazo para cumprimento 
da obrigação é 31 de dezembro 
de 2010. Como divulgamos no 
informativo de agosto 2010, 
o nosso Diretor de Finanças, 
Evandro Couceiro, havia 
encaminhado documentação para 

avaliação do órgão certificador. 
No último dia 29 de setembro, 
o mesmo recebeu comunicado 
informando sua aprovação.

A instituição 
provedora de tal comprovante 
de preparação, o Instituto de 
Certificação de Profissionais 
de Seguridade Social – ICSS, 
possui estrutura competente para 
essa missão, com respaldo dos 
maiores órgãos do Sistema, tendo 
emitido mais de 200 certificados. 
A legislação instituiu o referido 
selo de qualidade para os 
administradores e demais 
executivos que decidem acerca 
dos investimentos, a fim de 

garantir mais profissionalização 
nesta área dentro das entidades 
de Previdência Complementar.

Este ano, a exigência é 
exclusiva para o Administrador 
Estatutário Tecnicamente 
Qualificado – AETQ, que, no 
caso da Bandeprev, é o nosso 
Diretor de Finanças. Aos demais 
integrantes do processo decisório 
relativo aos investimentos da 
Entidade, a certificação deverá 
ser gradativa, seguindo os 
percentuais mínimos estipulados 
na Resolução, com prazo final 
para que todos cumpram a 
determinação até 31 de dezembro 
de 2014.

Em Prol das EFPC’s

Certificação de Dirigentes

Diretor Financeiro recebe aprovação do ICSS

do cenário da Previdência e do 
relato de inúmeras conquistas 
não encerrou as discussões. Pelo 
contrário, atuou como ponto de 
partida para a consciência das 
novas possibilidades e caminhos 
para a continuidade da evolução.  

No congresso, as 
maiores autoridades do Sistema 
debateram assuntos, como 
Governança Corporativa, 
Sustentabilidade, Análise de 
Riscos dos Investimentos, 
Educação Previdenciária 
etc. Dentre as novidades 
apresentadas, podemos destacar 
algumas realizações da recente 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
– Previc, como a Comissão 
de Mediação, Conciliação 
e Arbitragem e o Guia de 
Melhores Práticas de Gestão e 
Governança. Acompanhando 
os avanços do Sistema, a 
Bandeprev se fez presente no 
encontro, representada pelos seus 
dirigentes e conselheiros.  

Pernambuco foi a 
paisagem escolhida para 
a realização de um dos 

mais importantes encontros de 
Previdência Complementar do 
país nos últimos tempos. A cultura 
de bravos guerreiros, ressaltando 
força, cor e brilho, situou-se 
com total empatia como pano de 
fundo para o momento vivido. 
O 31º Congresso Nacional dos 
Fundos de Pensão, ocorrido, de 
17 a 19 deste mês de novembro, 
no Centro de Convenções, em 
Olinda, já nasceu vitorioso pelo 
simples fato de o maior evento 
do Sistema chegar a esta edição. 
Há 17 anos atrás, o futuro do 
país e, consequentemente, do 
Segmento era questionado. 
Em 1993, promovia-se o 14º 
Congresso, que trazia o tema 
2010 – Caos ou Prosperidade? 
A resposta a esta pergunta veio 
como fruto da economia, da 
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política, mas também de um 
trabalho conjunto das entidades, 
associações e autoridades. Com 
empenho, modernizou-se o 
regime regulatório e se criou 
condições para a situação atual 
de pleno crescimento para o 
Setor e de forma sustentável.
 Símbolo da conso-
lidação desses avanços, o 31º 
Congresso, promovido pelas 
entidades associativas do 
sistema Abrapp/ICSS/Sindapp, 
concretizou-se, ultrapassando 
expectativas, com recordes 
em vários aspectos. Reuniu 
3.261 pessoas, um público 20% 
superior ao do ano passado. 
Também foram considerados 

recordes, embora não se tenha 
divulgado os números, a quan-
tidade de associadas que expu-
seram seus materiais, o total 
de livros técnicos lançados e o 
contingente de patrocinadoras. 
 Com o tema Prosperi-
dade e Desafios, o evento buscou 
responder a pergunta citada 
anteriormente, trazendo números 
tão expressivos quanto os recordes 
da programação. Constatou-se, 
por exemplo, que 369 fundos de 
pensão estão em funcionamento 
atualmente, unindo 2,6 milhões 
de filiados e administrando um 
patrimônio de R$ 520 bilhões. 
A confirmação da prosperidade 
exposta a partir da apresentação 

31º Congresso representou a consolidação do crescimento do Sistema não apenas 
pelo seu porte, mas por acontecer num momento propício a sua expansão e trazer 
importantes respostas buscadas há mais de uma década   

PE sedia o maior evento dos fundos de pensão do país

PROGRAMA  
DO EVENTO


