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Boas festas e um próspero 2011!

O Natal e a chegada de mais um ano inspira-nos a reflexão sobre os nossos atos, sobre o que ainda há
por ser feito e por desejar aos nossos semelhantes. Seja qual for sua crença ou sua cultura, esperamos
que, em 2010, você tenha obtido êxito em suas realizações e que 2011 lhe reserve um crescimento
ainda maior. Desejamos um mundo mais humano, um planeta mais saudável, uma pátria mais feliz e
que cada um possa celebrar, do seu jeito, um tempo de amor, paz e prosperidade para todos!

Balancetes: Transparência e
prestação de contas
A visibilidade das ações gerenciais é um significativo aspecto, em
favor da governança, que a Bandeprev
valoriza e busca expandir
sempre mais. Por isso,
fortalecendo a transparência
e a prestação de contas,
serão apresentados, a partir
desta edição do nosso jornal,
os balancetes sintéticos de
cada plano administrado
pela Entidade. Começaremos
esclarecendo conceitos
necessários ao entendimento
desse relatório gerencial e
exibindo o demonstrativo do
Plano Básico referente a
outubro 2010.

PÁGINA 4

Mais um ano
de conquistas
Um ano difícil para os fundos de pensão,
no cenário econômico, principalmente
pela queda na bolsa de valores. Assim,
começou 2010. Mas o Segmento enfrentou
as barreiras e estima encerrar o exercício
no azul, e com várias conquistas. Em
sintonia com essa realidade, a Bandeprev
sinaliza o fechamento de mais um
ano com os seus planos de benefícios
superavitários, e conclui 2010 repleta de
avanços e de energia para encarar mais
uma década.
PÁGINA 2
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Editorial

ste
ano,
estamos
homenageando as festas
de dezembro de um
jeito bem pernambucano, com
alegria e arte. Um dos principais
folguedos do ciclo natalino no
Estado, o pastoril, que consiste
num auto de Natal inspirado
nos autos da Península Ibérica,
trazidos pelos portugueses, é
lembrado na última capa de
2010, ilustrando nossos votos
de Boas Festas.
Não só pelo calendário
festivo, mas também pelas
notícias deste jornal, temos
muito a comemorar. É o que
você pode acompanhar na
coluna Nossas Conquistas, em
que a Bandeprev faz um balanço
do ano de 2010, tocando em
pontos, como os avanços
do Sistema, os resultados
da Entidade e melhorias aos
participantes e assistidos.
Uma
importante
iniciativa da Bandeprev é
apresentação dos balancetes
sintéticos dos planos de
benefícios, que teve início
nesta edição. Veja, além do
demonstrativo, esclarecimentos
sobre os itens constantes em tais
relatórios gerenciais.
Estamos publicando,
ainda, o calendário referente
aos pagamentos dos benefícios,
e as colunas Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
A Diretoria
Calendário de pagamento dos
nossos assistidos - 2011:
jan
20
fev + adiant. 50% do abono anual
18
mar
18
abr
20
mai
20
jun
20
jul
20
ago
19
set
20
out
20
nov + 50% do abono anual
18
dez
20
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.

Nossas Conquistas

Bandeprev: preparada para uma nova década

Com 40 anos de existência, Entidade continua se renovando e a postos para os próximos desafios
Luciana Andréa Freitas

O

ano de 2010 foi muito
importante para a
Bandeprev, pois marcou
os seus 40 anos de existência,
como também demonstrou
sua capacidade para continuar
crescendo, renovando-se,
enfrentando as adversidades
e acompanhando a evolução
do Sistema. Mesmo com a
queda na bolsa de valores, no
primeiro semestre, ocasionada,
principalmente pelas turbulências
internacionais; e com a alta da
inflação neste segundo semestre,
influenciando a meta atuarial, as
perspectivas dos fundos de pensão
apontam para o crescimento. E a
Bandeprev sintoniza-se com esse
momento, como também com a
modernização do Setor.
Estima-se que os
fundos de pensão
brasileiros devam
encerrar o exercício
com patrimônio
líquido recorde
de R$ 530 bilhões,
segundo levantamento
da Associação
Brasileira das
Entidades Fechadas
de Previdência
Complementar –
Abrapp. O montante
supera, em R$ 15
bilhões, o valor total
registrado no ano passado.
Contribuindo para essa realidade,
a Bandeprev sinaliza que fechará
mais um ano com superávit em
todos os seus planos de benefícios,
gerando um saldo total positivo
para a Entidade, cujos números
deverão ser expostos após reunião
de avaliação atuarial.

DIRETORIA DA BANDEPREV: Antonio Ferreira, na Gestão Administrativa; Evandro Couceiro, em Finanças; Isolda Jardelino, na Superintendência; e Maurício Luna, em Seguridade.

Iniciando o ano, que
começou com a instalação oficial
da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
– Previc, um órgão supervisor
com maior estrutura funcional
para o Sistema, a Bandeprev
também passou por modificações
na sua governança. Devido
ao encerramento
dos mandatos da
Diretoria Executiva,
foram indicados
pela Patrocinadora
e homologados
pelo Conselho
Deliberativo os
nomes de Isolda
Jardelino, para a
Superintendência;
Evandro Couceiro,
Diretoria Financeira;
Maurício Luna,
Diretoria de
Seguridade; e Fernando Calheiros,
Presidência do referido conselho.
Eles ficarão à frente da instituição
até 19 de abril 2014. Também
transcorreu, em 2010, mais uma
vez em clima de transparência, a
eleição para o Conselho Fiscal,
desta vez, relativa ao mandato de
2010 a 2013.

Em 2010, os fundos de
pensão realizaram importantes
conquistas, como a implantação
do Novo Plano de Contas,
aumentando a transparência e o
controle da gestão das entidades;
a certificação de centenas de
gestores, garantindo mais
profissionalização
na área de
Investimentos.
A Bandeprev
participou de
todas elas e ainda
reservou várias
benfeitorias
a o s
s e u s
inscritos, como a
recomposição das contribuições
e a redução nas taxas de
administração e de risco,
favorecendo os empréstimos.
“Agradecemos aos participantes,
assistidos, conselheiros,
funcionários e todos aqueles
que contribuíram para o nosso
crescimento. Fechando mais
uma década, a Bandeprev se
mantém fortalecida e pronta
para os próximos desafios”,
declara, em nome de toda a
diretoria, a nossa superintendente
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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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, no mês de novembro, atingiu, em
46,53%, a meta, em decorrência, principalmente,
dos seguintes fatores:
- Aumento significativo
do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
- INPC (de 0,92%am em
Outubro/10 para 1,03%am
em Novembro/10),
influenciando diretamente a
meta atuarial (INPC+5,00%aa);
- Rentabilidade negativa do
Ibovespa Fechamento
-4,20% am.

A rentabilidade
da carteira dos
investimentos da
Bandeprev, no
acumulado do
ano, superou,
em 7,58%, a
meta atuarial.
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Prestando Contas

Entendendo o Balancete por planos de benefícios

Bandeprev inicia publicação mensal de demonstrativos contábeis, esclarecendo os itens dos mesmos
Luciana Andréa Freitas

U

m dos maiores fatores
de segurança para os
assistidos e participantes
(ativos), relacionados à gestão
do seu Plano de Beneficio é o
compromisso da Entidade com
os valores da boa governança.
Para permitir a visibilidade das
ações gerenciais, dois princípios
são fundamentais. O primeiro,
a prestação de contas, reflete-se
no compromisso de mostrar a
situação da Entidade, que deve
apresentar periodicamente os
resultados alcançados. O outro
é a transparência, que se faz a
partir da clareza das informações
prestadas. O entendimento dos
demonstrativos contábeis é a
base de conhecimento necessária
ao efetivo acompanhamento
da gestão. Por isso, estamos
iniciando a publicação mensal de
balancetes sintéticos de cada plano
administrado pela Bandeprev.
O balancete oferece uma visão
geral da situação deste. Sempre
que possível, estaremos, também,
esclarecendo os itens constantes
nesses relatórios gerenciais, como
faremos a seguir. Nesta edição,
abordaremos o Plano Básico (ver
quadro).
Esse balancete divide-se
em dois blocos de informações,
intitulados Ativo e Passivo.
Passamos, então, a examinar
cada um deles, para melhor
compreensão, identificando item
por item:
1 - Ativo informa
o montante dos recursos
pertencentes ao plano, isso é,
os seus bens e direitos, capazes
de honrar os compromissos
assumidos.
Em
nosso
exemplo, o Plano dispõe de
R$ 1.310.713.420,59. O Ativo
subdivide-se em Disponível e
Realizável, que, por sua vez,
informam em que esses valores
estão aplicados.
1.1 - Disponível, apresentando
R$ 6.618,84, registra os saldos
das contas bancárias, na data de
fechamento do balancete.

1.2 - Realizável, apresentando
R$ 1.310.706.801,75, informa os
recursos do Plano e subdivide-se
em: Gestão Previdencial, Gestão
Administrativa e Investimentos.
1.2.1 - Gestão Previdencial,
no valor de R$ 3.944.568,80,
constitui-se de recursos a
receber, relativos, basicamente,
às contribuições para o plano
de benefícios, antecipações e
contratos de dívidas decorrentes
de contribuições em atraso,
dentre outros.
1.2.2 - Gestão Administrativa,
no valor de R$ 46.834.953,09,
refere-se à participação do Plano
de benefícios no Plano de Gestão
Administrativa – PGA, e valores
a receber dos demais Planos de
benefícios no rateio para cobertura
das despesas administrativas.
1.2.3 – Investimentos, no
valor de R$ 1.259.927.279,86,
correspondem a 96,1% do Ativo.
Essa é, evidentemente, a parte
do Ativo que deve concentrar a
maior atenção dos Participantes
e assistidos, pois reúne recursos
que garantirão o pagamento dos
benefícios. Os investimentos
estão distribuídos em: Renda
fixa; Renda variável (ações);
Investimentos imobiliários; e
Empréstimos e financiamentos.
2 - Passivo, no montante
de R$ 1.310.713.420,59, registra
as obrigações do Plano, com seus
inscritos e terceiros, e dividese em: Exigível Operacional,
Exigível
Contingencial
e
Patrimônio Social. Tanto o
Exigível Operacional, como
o
Exigível
Contingencial,
em virtude da natureza da
obrigação, subdividem-se em:
Gestão Previdencial, Gestão
Administrativa e Investimentos.
Estes descrevem as obrigações
do Plano com terceiros, enquanto
o Patrimônio Social registra
os compromissos com os
Participantes e assistidos.
2.1 - Exigível Operacional,
no valor de R$ 5.956.669,19,
registra as obrigações ou dívidas
conhecidas e determinadas do
plano.
2.2 - Exigível Contingencial,

no valor de R$ 23.812.920,66,
mostra a projeção das possíveis
perdas que o Plano venha a
sofrer, especialmente em razão de
decisões judiciais que lhe forem
desfavoráveis.
2.3 – Patrimônio Social, no
valor de R$ 1.280.943.830,74,
é composto pelas Provisões
Matemáticas, Equilíbrio Técnico
e Fundo.
2.3.1 - Provisões Matemáticas,
no valor de R$ 985.400.416,92,
englobam os recursos que o
Plano dispõe para custear todos
os benefícios devidos aos seus
inscritos. Elas subdividem-se em:
Benefícios Concedidos, relativos
aos assistidos; e Benefícios
a Conceder, referentes aos
participantes (ativos).
2.3.2 – Equilíbrio Técnico

registra o resultado positivo ou
negativo do Plano, no nosso caso,
o resultado é positivo, atingindo
R$ 241.498.512,65 (Superávit
Técnico).
2.3.3 - Fundos, no valor de R$
54.044.901,17, dividem-se em
Administrativo e Investimentos.
a) Fundo Administrativo, registrando R$ 46.751.923,49,
consiste nos recursos que, na forma
da legislação, estão provisionados
para garantir o pagamento das
despesas administrativas, em
caso de insuficiência das fontes
destinadas à cobertura destas.
b) Fundo de Investimento,
totalizando R$ 7.292.977,73, compreende os recursos destinados
à cobertura dos empréstimos
em caso de falecimento do
Participante ou assistido.

Fonte: Demonstrativo elaborado com base no Informativo Prevhab - Junho 2010

