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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 
(Em milhares de reais – R$) 

 
1.  CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A Bandeprev - Bandepe Previdência Social (“Entidade” ou “BANDEPREV”) é uma 
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, constituída em 
conformidade com a Lei Complementar nº 109/01, autorizada a funcionar por prazo 
indeterminado, tendo como patrocinadores em seus planos de benefícios, todos fechados 
para novas adesões, as empresas a seguir:  
 

Banco Banco Santander
Número Planos Bandepe S.A. BANDEPREV (Brasil) S.A.

1 Básico (CNPB nº 1980001911) X X X
2 Especial nº 1 (CNPB nº 1998005992) X - -
3 Especial nº 2 (CNPB nº 1998006018) X - -

Patrocinadores

 

A Entidade é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como 
finalidade instituir e executar planos de benefícios de natureza previdenciária. A mesma 
obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social, através da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, do Conselho 
Nacional de Previdência Complementar - CNPC e as Resoluções específicas do Banco 
Central do Brasil – BACEN e do Conselho Monetário Nacional - CMN. 

Os planos de benefícios administrados pela Entidade têm como objetivo principal a 
concessão de benefícios previdenciários de acordo com as regras de cada regulamento. 

São três Planos de Benefícios, inscritos no CNPB - Cadastro Nacional de Planos de 
Benefícios da PREVIC, todos na modalidade de benefício definido. 

Os benefícios dos Planos são: 

Plano Básico: 

• Suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade 
e especial; 

• Suplementação de auxílio-doença e de auxílio-reclusão; 
• Suplementação de abono anual e de pensão; 
• Benefício proporcional diferido; e 
• Pecúlio por morte. 
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Plano Especial n° 1 de Aposentadoria Suplementar: 
 

• Especial de suplementação; 
• Suplementação de abono anual e de pensão; e 
• Pecúlio por morte. 

 
Plano Especial n° 2 de Aposentadoria Suplementar 

• Especial de suplementação; e 
• Suplementação de abono anual. 

 
Em 31 de dezembro de 2013, conforme Parecer Atuarial, a Entidade, em seus planos de 
benefícios, possui um total de 251 participantes ativos (290 em 2012), 31 participantes 
autopatrocinados (15 em 2012), 17 participantes em BPD (18 em 2012) e 1.820 assistidos 
(1.806 em 2012). 

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do patrimônio social 
em 2013 foram: 
  Plano 

Básico 
Plano 

Especial nº 1 
Plano 

Especial nº 2 

      
Taxa real de juros 5% a.a. 

 
4% a.a. 4% a.a. 

Projeção de crescimento real de 
salário 

0,5% a.a. 
 

Não aplicável Não aplicável 

Projeção de crescimento real dos 
benefícios do plano 

0% a.a. 0% a.a. 0% a.a. 

Hipótese sobre rotatividade 0,30/(Tempo de 
Serviço +1) * 

 

Não aplicável Não aplicável 

Tábua de mortalidade geral AT 2000 Feminina 
suavizada em 10% 

 

AT 2000 - 
suavizada em 3anos 

 

AT 2000 - 
suavizada em 3anos 

Tábua de mortalidade de inválidos UP 84 + 2 anos Não aplicável Não aplicável 
 

Tábua de entrada em invalidez Light Média Não aplicável Não aplicável 
 

* Considera apenas o tempo de serviço acumulado no patrocinador independente do nível salarial. 
         

Em 2013, em atendimento a Resolução MPS/CGPC n° 18, de 28/03/2006 e Resolução 
MPS/CNPC n° 09, de 29/12/2012, foi elaborado pela empresa de análises atuariais Mercer 
um estudo técnico de aderência das hipóteses atuariais utilizadas e adequação da hipótese de 
rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de 
contribuições e de pagamentos de benefícios.  
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As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do patrimônio social 
em 2013 sofreram as alterações a seguir, comparadas com as utilizadas no exercício de 
2012, conforme recomendado no citado estudo técnico elaborado pela Mercer. No Plano 
Básico: Tábua de mortalidade geral de AT-2000 segregada por gênero para AT-2000 
feminina suavizada em 10%; Tábua de entrada em invalidez, de Light Média, agravada em 
4 anos para Light Média sem agravamento; Rotatividade passou a considerar apenas o 
tempo de serviço acumulado no patrocinador independente do nível salarial, por meio da 
seguinte formulação: 0,30/(tempo de serviço em anos + 1).  

Com relação à Taxa Real Anual de Juros, o estudo técnico referido, concluiu que o Plano 
Básico poderia adotar uma taxa de juros de até 5,70% a.a. para o encerramento do exercício 
2013, entretanto, considerando que o plano já adotava a taxa de desconto de 5% a.a. nas 
avaliações atuariais de encerramento de exercícios anteriores, o Conselho Deliberativo da 
Entidade decidiu manter esta taxa de 5% a.a., com o objetivo de conferir uma posição mais 
conservadora para as provisões matemáticas do plano. 

O mesmo estudo, em relação aos Planos Especiais 1 e 2 de Aposentadoria Suplementar, 
concluiu pela manutenção das hipóteses atuariais, incluindo a Taxa Real Anual de Juros de 
4%, utilizada na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2012, situação que foi 
homologada pelo Conselho Deliberativo da Entidade.  

2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em atendimento às disposições legais 
dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, 
Instrução da Secretaria da Previdência Complementar - SPC nº 34, de 24 de setembro de 
2009, Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.272, de 22 de janeiro de 
2010, que aprova a NBC ITG 2001 e as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
Entidades reguladas pelo CNPC.  

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo 
e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa e do valor 
adicionado.  A estrutura da planificação contábil padrão das entidades fechadas de 
previdência complementar (“EFPC”) reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua 
atividade, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as gestões 
previdencial e administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informações mais 
adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em 
conformidade com o item 63 da NBC T 19.27 e pronunciamentos técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já 
descritas, a segregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, 
Assistencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões 
Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações.   
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A Entidade apresenta, mensalmente, balancetes por plano de benefícios e o PGA - Plano de 
Gestão Administrativa, além do consolidado, segregando os registros contábeis por plano, 
segundo a natureza e o custeio. Assim sendo, as demonstrações contábeis são apresentadas 
neste relatório de forma consolidada e, quando necessário, são segregadas por plano de 
benefícios, objetivando maior transparência na real visualização da situação patrimonial e de 
resultado dos planos de benefícios.  

As demonstrações contábeis consolidadas incluem os saldos das contas dos Planos: Básico, 
Especial nº 1 e nº 2 de Aposentadoria Suplementar e Plano de Gestão Administrativa - PGA. 

3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações contábeis são 
aquelas determinadas pela PREVIC e pelo CNPC. 

São resumidas como segue: 

a) Disponibilidades 

Estão apresentadas, basicamente, por valores referentes a depósitos em contas correntes. 

b) Estimativas contábeis 

As estimativas contábeis foram elaboradas com base em fatores objetivos que incluem 
as avaliações dos ativos a valor de mercado, as provisões matemáticas e as provisões 
contingenciais. A liquidação das transações envolvendo essas provisões, por serem 
estimadas, pode gerar resultados divergentes.  

c) Resultado das operações 

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. 

d) Realizável 

Gestão Previdencial 

O realizável previdencial é apurado em conformidade com o regime de competência, 
estando representado pelos valores e direitos da Entidade relativos às contribuições dos 
patrocinadores e participantes (ativos) e assistidos, adiantamentos de benefícios e 
depósitos judiciais de contingências provisionadas, inerentes aos planos de benefícios. 

Gestão Administrativa 

O realizável da gestão administrativa é apurado em conformidade com o regime de 
competência, estando representado pelos valores a receber decorrentes de operações de 
natureza administrativa e depósitos judiciais de ações fiscais provisionadas, inerentes ao 
PGA, utilizando-se para sua cobertura a receita prevista no plano de custeio anual 
calculada pelo atuário, que é apropriada mensalmente, e o Fundo Administrativo 
Disponível. 
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Conforme determinação da PREVIC, as despesas de administração são desmembradas 
em despesas de administração previdencial e despesas de administração dos 
investimentos, tendo como base o critério de rateio aprovado pelo Conselho Deliberativo 
da Entidade Ata n° 013/2012 de 27 de dezembro de 2012.   

Investimentos  

• Títulos de renda fixa e renda variável 

Em atendimento à Resolução CGPC/MPAS nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos 
e valores mobiliários são classificados em duas categorias, a saber:  

� Títulos para negociação - registram os títulos com o propósito de serem 
negociados, independentemente do prazo a decorrer, os quais são avaliados, na 
data do balanço, pelo seu valor de mercado, e seus efeitos são reconhecidos em 
conta específica no resultado do exercício; e 

� Títulos mantidos até o vencimento - registram os títulos que a Entidade tenha a 
intenção e capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, desde que com 
prazo a decorrer mínimo de 12 meses da data de aquisição e classificados como de 
baixo risco por agência de risco do país, os quais serão avaliados pela taxa 
intrínseca dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando 
aplicável. 

Os fundos de investimentos financeiros são avaliados pelo valor da cota, informado 
pelos administradores dos fundos nas datas dos balanços. 

• Custódia de títulos 

As aplicações no segmento de renda fixa são registradas no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC e na Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, e os 
investimentos em ações são registrados na Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia - CBLC, por meio do Banco Santander (Brasil) S.A., em atendimento à 
Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009. 

• Investimentos imobiliários 

Os imóveis estão ajustados ao valor decorrente das reavaliações realizadas. As 
depreciações das construções são calculadas pelo método linear às taxas entre 2,27% 
e 5,00% ao ano, considerando a vida útil remanescente estipulada nos laudos de 
avaliação. 

• Operações com participantes 

Estão representadas por empréstimos concedidos a participantes (ativos) e assistidos, 
os quais estão demonstrados pelos saldos originais acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço pela Taxa Referencial - TR mais juros que variam de 
0,95% a 2% ao mês, de acordo com o período de sua concessão. 
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A provisão para perda é efetuada para aqueles contratos que se encontram em 
cobrança judicial conforme regulamento de empréstimos. 

e) Ativo permanente  
 
O imobilizado registra os bens móveis e imóveis, que são utilizados na administração e 
em gastos com aquisição e desenvolvimento de sistemas de processamento de dados. O 
Imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição e considera a depreciação de acordo com 
a vida útil estimada dos bens. 

f) Exigível operacional 

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, estando representado 
pelas obrigações decorrentes de direito a benefícios pelos participantes (ativos) e 
assistidos, prestação de serviços de terceiros e obrigações fiscais. 

g) Exigível contingencial 

É composto das provisões para contingências que visam proteger o patrimônio de 
eventuais sentenças desfavoráveis que possam gerar perdas à Entidade, estimadas em 
atendimento à Resolução CNPC n° 8, que adota o CPC 25 – Provisões para passivos 
contingentes e ativos contingentes, que determina o reconhecimento das ações judiciais 
classificadas como perda provável, além das obrigações legais. 

h) Exigível Atuarial - Provisões Matemáticas 

As provisões matemáticas dos planos de benefícios são determinadas em bases atuariais, 
sob a responsabilidade dos atuários externos contratados pela Entidade e são constituídas 
para fazer face aos compromissos relativos dos benefícios concedidos e a conceder aos 
participantes (ativos), aos assistidos e aos seus beneficiários. 

A provisão de benefícios concedidos representa o valor atual dos benefícios do plano 
com os compromissos futuros da Entidade para com os assistidos que já estão em gozo 
de benefícios de prestação continuada, aposentadorias e pensões. 

A provisão de benefícios a conceder representa a diferença entre o valor atual das 
obrigações futuras da Entidade e o valor atual das contribuições futuras dos 
patrocinadores e participantes (ativos). 

O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base os seguintes métodos:  

(i) Agregado, para avaliação do benefício de aposentadoria, pensão e pecúlio; e 

(ii) Repartição simples, para avaliação dos demais benefícios do plano, excetuando o 
benefício de auxílio-doença pago na forma de renda após os dois primeiros anos de 
sua concessão, que é calculado por capitalização. A estrutura do cálculo atuarial 
contempla uma taxa de retorno dos investimentos à razão de 5% ao ano. (Plano 
Básico). 
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i) Fundos Previdenciais      

Em 31/12/2011, o Fundo Previdencial do Plano Especial nº 1 registrou um montante de 
R$ 2.456, sendo R$ 1.767 como Revisão de Plano - Patrocinador 2010 e R$ 689 Revisão 
de Plano - Patrocinador 2011.  

Em atendimento à Resolução CGPC n° 26/2008, foi encaminhado à PREVIC, em 
dezembro de 2011, para aprovação, projeto relativo à destinação do Fundo Previdencial 
para Revisão de Plano - Patrocinador 2010, que representava, em 31/12/2011, o 
montante de R$ 1.767. 

A destinação incluiu reversão de valores a Patrocinadora e a criação dos benefícios de 
pensão e pecúlio por morte para os assistidos do plano. Em maio de 2012, o citado 
projeto foi aprovado pela PREVIC e, em junho, foi paga a primeira parcela de um total 
de 4 (quatro) parcelas, no valor de R$ 362, ao Patrocinador (Banco Bandepe S.A.) e a 
reversão de R$ 392, relativa aos novos benefícios de pensão e pecúlio por morte. Em 
junho de 2013, foi paga a segunda parcela, no valor de R$ 391. 

A Reserva de Contingência, do Plano Especial n° 1, foi constituída conforme o disposto 
no parágrafo único do Artigo 7º da Resolução CGPC nº 26/2008, tendo sido revertidos 
R$ 581 do Fundo Previdencial para Revisão de Plano - Recursos Destinados em 2011, 
para recomposição da Reserva de Contingência de 25% do valor das Reservas 
Matemáticas de Benefício Definido. Esta recomposição se fez necessária em razão da 
revisão das hipóteses de tábua de mortalidade e taxa real anual de juros, ocorrida no 
exercício 2012.  

Em 31/12/2012, o Fundo Previdencial do Plano Especial n° 1 registrou um montante de 
R$ 1.353, sendo R$ 1.167 como Revisão de Plano - Patrocinador 2010 e R$ 186 Revisão 
de Plano - Patrocinador 2011. Em 31/12/2013, o Fundo Previdencial registrou um 
montante de R$ 890, sendo R$ 794 como Revisão de Plano - Patrocinador 2010 e R$ 96 
Revisão de Plano - Patrocinador 2011. 

A alteração no Regulamento do Plano Especial n° 1, aprovada no exercício de 2013, teve 
por objetivo viabilizar a distribuição de valores constantes no Fundo Previdencial para 
Revisão de Plano – Recursos Destinados em 2011 aos Participantes Assistidos, em 
atendimento às disposições da Resolução CGPC n° 26 de 20/09/2008, em particular a 
aplicação do artigo 23, da subseção II, “Da Melhoria dos Benefícios”, e não impactou o 
resultado auferido pelo Plano no exercício. 

Foi verificado que, no exercício de 2014, a Entidade poderá utilizar os valores alocados 
no Fundo Previdencial para Revisão do Plano – Recursos destinados em 2010, do Plano 
Especial n° 1, na forma homologada pela Diretoria Executiva da Entidade e aprovada 
pela Portaria PREVIC n° 260, de 22/05/2012, sem que haja impacto no equilíbrio 
financeiro do Plano, observando nas próximas avaliações atuariais, o nível mínimo da 
Reserva de Contingência, conforme previsto nas Resoluções citadas acima. 
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A utilização dos recursos remanescentes alocados no Fundo Previdencial do Plano 
Especial n° 1 para Revisão de Plano – Recurso destinado em 2011 depende de definição 
pelo Conselho Deliberativo e Patrocinador quanto a sua forma e prazo, sendo que, caso 
haja opção pela reversão de recursos ao Patrocinador, prevista na Resolução                         
CGPC n° 26, de 29/09/2008 alterada pela Resolução CNPC n° 10, de 19/12/2012, será 
necessária a aprovação prévia da PREVIC, observando nas próximas avaliações atuariais 
o mínimo da Reserva de Contingência, conforme previsto nas Resoluções mencionadas 
acima. 

j) Fundos Administrativos e de Investimentos 

A Entidade é dotada dos seguintes Fundos Administrativos:  

(i) Fundo Administrativo Mínimo: representa os recursos utilizados para aquisição do 
ativo permanente; 

(ii) Fundo Administrativo Disponível - representa os recursos disponíveis para 
utilização pela entidade para cobertura de sua despesa administrativa, aquisição de 
bens, etc.; e 

(iii) Fundo Administrativo INSS - representa a contrapartida dos valores a receber ou 
compensar decorrentes de decisão judicial favorável concedida à Entidade, 
relativos ao INSS sobre honorários de autônomos, pagos indevidamente. 

O Fundo de Investimentos tem como objetivo quitar, em caso de falecimento, os 
empréstimos contratados pelos participantes (ativos) e assistidos. Este fundo é 
constituído mediante a cobrança de taxa de risco quando da operação de empréstimos 
(1,5% para os assistidos e 0,75% para os ativos, sendo restituída em caso de 
renegociação/liquidação ou de 0,30% para os assistidos e 0,15% para os ativos sem 
restituição, levando em consideração o prazo do empréstimo). 

4.  REALIZÁVEL 

4.1. Gestão Previdencial 

 2013 2012 
     
Depósitos judiciais e recursais 4.118 1.613 
Recursos a receber       13      15 
Adiantamentos       36      21 
Outros realizáveis         2      43 
Total 4.169 1.692 
     

Na rubrica “Depósitos Judiciais e Recursais” estão os valores desembolsados por ordem 
judicial, para pagamento de condenação e/ou para recorrer de decisões. Os registros 
relativos às movimentações dos depósitos recursais são conciliados através do sistema 
conectividade social da Caixa Econômica Federal. Relativamente aos depósitos judiciais a 
conciliação é realizada através dos comprovantes dos depósitos e de extratos solicitados a 
Caixa Econômica Federal dos processos que tiveram alvarás emitidos.   
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A rubrica de “Recursos a Receber” refere-se a valores devidos de contribuições 
previdenciais. Os “Adiantamentos” referem-se aos de benefícios previdenciais e abono 
anual. 
 

4.2  Gestão Administrativa  

 2013 2012 
   
Depósitos Judiciais / Recursais      59     66 
Compensação e restituição de INSS autônomos    846   966 
Adiantamentos a terceiros      10   148 
Outros      10       8 
Total    925 1.188 
   
Os valores apresentados na rubrica “Compensação e Restituição de INSS autônomos” 
referem-se às compensações e restituições decorrentes de decisão judicial favorável 
concedida à Entidade, relativos ao INSS sobre honorários de autônomos. Durante o 
exercício 2013 foi recebido, através de precatório da Justiça Federal, o montante de           
R$ 255, restando registrado em 2013 um saldo a restituir de R$ 846.  

Na rubrica Adiantamentos a Terceiros, encontra-se a baixa relativa à imobilização dos 
valores relativos à implantação do “Datacenter” da BANDEPREV. 

4.3  Investimentos 
 

4.3.1 Títulos Públicos e Fundos de Investimentos 

a) Composição da carteira de títulos de renda fixa, renda variável e investimentos 
estruturados por plano: 
 
 
                2013                   2012    
 Valor de Valor Valor 

Plano Básico  custo (*) contábil contábil 

     
Títulos mantidos até o vencimento 1.020.211 1.020.211    1.000.935 

Renda Fixa 1.020.211 1.020.211    1.000.935 
Títulos Securitizados    357.342    357.342     374.626 
Cotas FI Recife Renda Fixa    662.869    662.869     626.309 

     
Títulos para negociação    333.876    333.876    335.563 

Renda Fixa    223.137    223.137    205.121 
Cotas FI Bandeprev Multimercado Crédito Privado     219.830    219.830     204.399 
Cotas FI Recife Renda Fixa       3.307       3.307           722 

          
Renda Variável    100.791    100.791    112.851 

Cotas FIC FI Olinda Ações    100.791    100.791    112.851 
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Investimentos Estruturados      9.948      9.948      17.591 

Cotas FI Imobiliário         2.715        2.715        3.000  
Cotas FI Capital Protegido Inst. Multimercado        7.233        7.233      14.591 

    
Total de Títulos Públicos/Fundo de Investimento  1.354.087 1.354.087 1.336.498 
 
    
               2013                      2012    

 Valor de Valor Valor 

Plano Especial  nº 1 custo (*) contábil contábil 

Títulos para negociação    
Renda Fixa    

Cotas FI Bandeprev Multimercado Crédito Privado 
 
Cotas FI Apolo Multimercado Crédito Privado 
 

- 
 

5.559 
 

- 
 

5.559 
 

6.176 
 
- 
 

Total  5.559 5.559 6.176 
 
    
                    2013                     2012    

 Valor de Valor Valor 

Plano Especial  nº 2 custo (*) contábil contábil 

Títulos para negociação    
Renda Fixa    

Cotas FI Bandeprev Multimercado Crédito Privado  
 
Cotas FI Apolo Multimercado Crédito Privado 

- 
 

10.581 

- 
 

10.581 

11.174 
 
- 

 
Total  10.581 10.581 11.174 
   
   
PGA                2013                   2012    

 Valor de Valor Valor 

 custo (*) contábil Contábil 

Títulos para negociação    
Renda Fixa    

Cotas FI Bandeprev Multimercado Crédito Privado  
 
Cotas FI Apolo Multimercado Crédito Privado 

- 
 

49.949 

- 
 

49.949 

52.092 
 
- 

 
Total  49.949 49.949 52.092 

    
Total consolidado de Títulos Públicos e Fundos de Investimentos 1.420.176 1.420.176 1.405.940 
  

(*) Compreende os custos mais os rendimentos incorridos até a data de balanço. 
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Atendendo ao disposto na Resolução CGPC nº 04, o Plano Básico de benefícios, 
administrado pela Entidade, único detentor dos títulos mantidos até o vencimento, possui 
capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na 
categoria títulos mantidos até o vencimento, incluindo aqueles mantidos nos fundos de 
investimento exclusivos. 

b) Composição por prazo de vencimento: 

PLANO BÁSICO                          2013                                                2012                            

  Mantidos  
para 

 
Acima de 

 Mantidos  
para 

Acima 
 de 

 

 negociação  360 dias  Total negociação  360 dias  Total 

 
      

Títulos mantidos até o vencimento 
     -       1.020.211 1.020.211      -       1.000.935 1.000.935 

Renda Fixa 
     -       1.020.211 1.020.211      -       1.000.935 1.000.935 

Títulos Securitizados (1) 
-    357.342    357.342 -    374.626    374.626 

Cotas FI Recife Renda Fixa (2) 
-    662.869    662.869 -    626.309    626.309 

Títulos para negociação 
333.876        -           333.876 335.563        -           335.563 

Renda Fixa 
223.137        -        223.137 205.121        -           205.121 

Cotas FI Bandeprev  
Multimercado Crédito Privado (3) 219.830 -    219.830 204.399 -    204.399 

      Cotas FI Recife Renda Fixa (2) 
       3.307 -         3.307        722 -           722 

Renda Variável 
100.791        -           100.791 112.851        -           112.851 

Cotas FIC FI Olinda Ações 
100.791 -    100.791 112.851 -    112.851 

Investimentos Estruturados 
  9.948        -             9.948   17.591        -             17.591 

   Cotas FI Imobiliário  
    2.715 -        2.715     3.000 -        3.000 

Cotas FI Capital Protegido Inst. 
Multimercado   7.233        -             7.233   14.591        -             14.591 
 
Total 333.876 1.020.211 1.354.087 335.563 1.000.935 1.336.498 

       
                          2013                                               2012                            

  Mantidos 
para 

Acima de  Mantidos  
para 

Acima 
 de 

 

Descrição  negociação  360 dias  Total negociação  360 dias  Total 

Plano Especial  nº 1 
      

Títulos para negociação - Renda Fixa 
      

Cotas FI Bandeprev Multimercado  
Crédito Privado  - - - 6.176 - 6.176 

 
Cotas FI Apolo Multimercado 

Crédito Privado (3) 5.559 - 5.559 - - - 
 
 
Total 5.559    -     5.559 6.176    -     6.176 
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                          2013                                               2012                            

  Mantidos 
para 

Acima de  Mantidos  
para 

Acima 
 de 

 

Descrição  negociação  360 dias  Total negociação  360 dias  Total 

Plano Especial  nº 2 
      

Títulos para negociação - Renda Fixa 
      

Cotas FI Bandeprev Multimercado 
Crédito Privado  

 - - - 11.174 - 11.174 
Cotas FI Apolo Multimercado 

Crédito Privado (3) 10.581 - 10.581 - - - 
 
 
Total 10.581    -     10.581 11.174    -     11.174 

 

PGA 
      

Títulos para negociação - Renda Fixa 
      

Cotas FI Bandeprev Multimercado 
Crédito Privado  

 - - - 52.092 - 52.092 
Cotas FI Apolo Multimercado 

Crédito Privado (3) 49.949 - 49.949 - - - 
 
 
Total 49.949    -     49.949 52.092    -     52.092 

 
(1) Os títulos securitizados referem-se a títulos públicos federais (ESTI 980315 - 

Assunção de Dívida do Estado de Pernambuco), os quais são atualizados pelo Índice 
Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, acrescidos de juros de 6% ao 
ano. Esses títulos possuem pagamento anual de juros e principal em 15 de janeiro de 
cada ano, com vencimento final em 15 de janeiro de 2022. 

(2) A carteira do fundo de investimentos de renda fixa exclusivo (mantida até o 
vencimento) está assim distribuída: 

 2013 

  Vencimento  

  Até Após  

 Natureza 12 meses 12 meses Total 
Títulos mantidos até o vencimento:     

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública - 662.943 662.943 

Operações Compromissadas - LTN over Pública 3.307 -      3.307 
Valores Líquidos a pagar dos Fundos       (74)       -                (74) 

Total  3.233 662.943 666.176 
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(3) A carteira do fundo de investimentos de renda fixa exclusivo (mantida para 
negociação) está assim distribuída: 

 2013 

Plano Básico  Vencimento  

  Até Após  

 Natureza 12 meses 12 meses Total 
Títulos para negociação:     

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública   12.613        115.567 128.180 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT Pública        708       10.023   10.731 
Certificados de Depósito Bancário - CDB Privada    19.529    -   19.529 
Operações Compromissadas Pública    12.115        2.050   14.165 
Debêntures não conversíveis em ações Privada      2.095      12.419   14.514 
FIDC- Fundo de Direitos Creditórios Privada   -        16.060   16.060 
Letras Financeiras - LF Privada   -          7.721     7.721 
Letras do Tesouro Nacional - LTN Pública   -          4.860     4.860 
Letras Financeiras Subordinadas - LFS Privada   -         4.123     4.123 
Valores Líquidos a pagar dos Fundos 

        (53)            -               (53) 
 
Total  47.007    172.823 

 
219.830 

     
     
 2013 

 
 

 Vencimento  

Plano Especial nº 1  Até Após  

 Natureza 12 meses 12 meses Total 
Títulos para negociação:     

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública    429      2.594         3.023 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT Pública     14    39    53 
Certificados de Depósito Bancário - CDB Privada    468 -    468 
Operações Compromissadas Pública    289   665    955 
Debêntures não conversíveis em ações Privada    50   287    337 
FIDC- Fundo de Direitos Creditórios Privada  -   386    386 
Letras Financeiras - LF Privada   - 166    166 
Letras do Tesouro Nacional - LTN Pública  - 115    115 
Letras Financeiras Subordinadas - LFS Privada  -   58      58 
Valores Líquidos a pagar dos Fundos 

     -         -         -     
Total 

 1.249 4.310 
 

5.559 
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 2013 

  Vencimento  

Plano Especial nº 2  Até Após  

 Natureza 12 meses 12 meses Total 
Títulos para negociação:     

Letras Financeiras do Tesouro - LFT Pública    26      74        100 
Letras do Tesouro Nacional - LTN Pública    -     220      220 
Letras Financeiras - LF Privada    -     316      316 
Letras Financeiras Subordinadas - LFS Privada   -    110      110 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública    816 4.937   5.753 
Certificados de Depósito Bancário - CDB Privada    890 -      890 
Debêntures não conversíveis em ações Privada    95    547      641 
FIDC- Fundo de Direitos Creditórios Privada -    734      734 
Operações Compromissadas Pública 551 1.266   1.817 
Valores Líquidos a pagar dos Fundos         (1)     -              (1) 

Total 
 2.378 8.203 

 
10.581 

     
     
 2013 

  Vencimento  

PGA  Até Após  

 Natureza 12 meses 12 meses Total 
Títulos para negociação:     

Letras Financeiras do Tesouro - LFT Pública     125       348        472 
Letras do Tesouro Nacional - LTN Pública    -      1.037     1.037 
Letras Financeiras - LF Privada    -      1.490     1.490 
Letras Financeiras Subordinadas - LFS Privada    -        522        522 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Pública     3.853  23.305   27.159 
Certificados de Depósito Bancário - CDB Privada    4.203 -     4.203 
Debêntures não conversíveis em ações Privada       447     2.581     3.028 
FIDC- Fundo de Direitos Creditórios Privada -     3.466     3.466 
Operações Compromissadas Pública     2.600     5.977     8.577 
Valores Líquidos a pagar dos Fundos 

            (4)       -                   (4) 
Total 

   11.224   38.725 
 

  49.949 
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4.3.2 Investimentos Imobiliários 

i) Uso Próprio  Valor contábil  
até 09/2013 

Valor da 
 reavaliação  

Ganho na 
 reavaliação Endereço Cidade/UF 

Rua Apolo , n� 91  Bairro do Recife Recife - PE 468 1.242 774 
 Total 468 1.242 774 

     
ii) Locadas a Patrocinador  Valor contábil  

até 09/2013 
Valor da 

 reavaliação 
Ganho na 

 reavaliação Endereço Cidade/UF 

Av. Rio Branco, nº 23, Bairro do Recife  Recife - PE 691 2.021 1.330 
Av. Caxangá , nº 303, Madalena Recife - PE 590 1.562 972 
Estrada  do Arraial, nº 3874, Casa Amarela Recife - PE 847 2.099 1.252 
Rua Sete de Setembro, nº 484, Boa Vista Recife - PE 443 1.011 568 
Rua da Concórdia, nº 647, São José Recife - PE    447 1.304     857 

 Total 3.018 7.997 4.979 
     
iii) Locadas a Terceiros  Valor contábil 

 até 09/2013 
Valor da 

 reavaliação 
Ganho na 

 reavaliação Endereço Cidade/UF 

Praça Barão do Rio Branco, s/nº Alagoinhas - PE 31 70 39 
Praça Agamenon Magalhães, nº 170 Altinho - PE 64 148 84 
Av. Cleto Campelo, nº 61    Belém de Maria - PE 32 96 64 
Rua Tiradentes,  s/nº  Cedro - PE 39 106 67 
Av. Presidente Kennedy, s/nº  Frei Miguelinho - PE 35 88 53 
Praça Félix Tenório, s/nº Iati - PE 61 135 74 
Centro Comercial  do Município, s/nº   Iguaraci - PE 49 128 79 
Praça Dona Maria dos Prazeres, s/ nº  Inajá - PE 33 71 38 
Av. Francisco Santos , s/nº   Itapetim - PE 52 135 83 
 Rua Expedicionário Inácio Aleixo de Araújo, s/nº   Jataúba - PE 67 133 66 
Rua Barão do Rio Branco, 223  Lagoa dos Gatos - PE 43 113 70 
Av. Governador  Paulo Guerra, s/nº  Machados - PE 50 115 65 
Av. Gov. Estácio Coimbra, s/nº  Orobó - PE 71 126 55 
Localizado no Pátio do Mercado Público s/nº Passira - PE 68 141 73 
Rua Rufino Marques nº 04, Pedra - PE 45 140 95 
Rua João Correia, s/nº  Poção - PE 25 68 43 
Rua Coronel Joaquim Bezerra, s/nº  Riacho das Almas - PE 63 147 84 
Praça Agamenon Magalhães, s/ nº  Saloá - PE 64 127 63 
Rua Agamenon Magalhães, s/ nº  Santa Terezinha - PE 37 108 71 
Travessa Andrelino Rafael, s/ nº  Tuparetama - PE 39 95 56 
Rua da Hora, nº 670 Espinheiro Recife - PE 302 773 471 
Rua Padre Carapuceiro,  733  Boa Viagem , SALA 701 Recife - PE 404 668 264 
Rua Padre Carapuceiro,  733  Boa Viagem , SALA 702 Recife - PE 404 668 264 
Rua Padre Carapuceiro,  733  Boa Viagem , SALA 801 Recife - PE 409 670 261 
Rua Padre Carapuceiro,  733  Boa Viagem , SALA 802 Recife - PE    409    670    261 

 Total 2.896 5.739 2.843 
 Ganho Total   8.596 
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 2013 2012 
   

Edificações de uso próprio   1.967   1.242 
Edificações locadas à patrocinadora - Banco Santander Brasil S.A.  16.752   8.047 
Edificações locadas a terceiros  10.147   5.808 
(-) Depreciações acumuladas      (106)     (690) 
Total 28.760 14.407 

   
A Entidade, em atendimento ao item 19, letras h, j e k do Anexo A da Instrução      
SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, reavaliou todos os imóveis em 28 de junho de 
2013, sendo ajustado contabilmente em outubro de 2013. As referidas reavaliações 
foram efetuadas com base na norma NBR nº 14.653 - partes 1 e 2 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Os laudos de avaliação foram emitidos pela 
empresa Valor Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda.  

4.3.3 Empréstimos  

O saldo do exercício de 2013, no montante de R$ 25.249 (R$ 23.235 em 2012), 
refere-se a empréstimos aos participantes ativos e assistidos. 

 
5.  EXIGÍVEL OPERACIONAL 

 
5.1 Gestão Previdencial 
 2013 2012 
   
Retenções previdenciais (a) 352 329 
Provisão para reserva de poupança (b) 406 412 
Outros   73   50 
Total 831 791 

 
(a) Trata-se do saldo a recolher correspondente à retenção de tributos efetuada sobre os 

benefícios previdenciários.   

(b) Ex-participantes que não sacaram a reserva de poupança. 

5.2 Gestão Administrativa 
 2013 2012 
     
Serviços de terceiros   43 148 
Retenções a recolher 271 124 
Provisões para férias e encargos sociais   90   81 
Total 404 353 
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6.   EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 
 
A composição e a movimentação das provisões para contingências, que visam proteger o 
patrimônio de eventuais sentenças desfavoráveis, estão registrados e demonstrados em 
conformidade com a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011, e Instrução SPC 
nº 34, de 24 de setembro de 2009, e são como segue: 

 

 
Em 1º de 
janeiro de 

2013 

Constituição 
(reversão/ 

pagamentos) 
no exercício 

Em 31 de 
dezembro de 

2013 
    
Contingências previdenciais 29.365 2.751 32.116 
Contingências trabalhistas      586        6      592 
Total das Provisões 29.951 2.757 32.708 
      
As contingências previdenciais referem-se a ações cíveis e na justiça do trabalho, movidas 
em sua maioria pelos assistidos que questionam o valor e/ou a correção dos benefícios. A 
Entidade provisiona os valores em risco informados pelos advogados externos cuja 
probabilidade de perda seja provável. 

 

7.    PATRIMÔNIO SOCIAL  

  Demonstrativo da Composição Consolidada: 
 

Provisões matemáticas 2013 2012 
   
Benefícios Concedidos 1.146.824 1.059.556 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 1.146.824 1.059.556 
Valor Atual Benefícios Futuros Programados - Assistidos    947.419    867.712 
Valor Atual Benefícios Futuros Não Programados – 

Assistidos    199.405    191.844 
Benefícios a Conceder    132.302    113.184 

Contribuição Definida        5.027        5.996 
Saldo de Contas Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)        4.500        5.340 
Saldo de Contas - Parcela Participantes           527           656 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização      117.248    99.004 
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados    135.998    116.061 
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras Patrocinador(es)        (2.246)        (2.272) 
(-) Valor Atual Das Contribuições Futuras Participantes      (16.504)      (14.785) 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização        10.027        8.184 
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados        10.486        8.715 
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras Patrocinador(es)           (208)           (208) 
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras Participantes          (251)          (323) 

Total das Provisões Matemáticas 1.279.126 1.172.740 
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Equilíbrio técnico 2013 2012 
   

Superávit Técnico Acumulado 105.653 179.694 
Reserva de Contingência 105.592 179.694 
Reserva Especial para Revisão de Plano             61       -    -          

Resultados Realizados 105.653 179.694 
   

Fundos 2013 2012 
   
Fundos Previdenciais        890     1.353 
Fundos Administrativos   50.599   52.923 
Fundos dos Investimentos     9.440     8.750 
Total dos Fundos   60.929   63.026 

 
 
8.  CUSTEIO ADMINISTRATIVO 
 

As despesas administrativas da Entidade são suportadas por contribuição específica das 
patrocinadoras de 0,63% sobre a folha de salário dos participantes (ativos) do Plano Básico, 
conforme taxa estabelecida quando da reavaliação atuarial, sendo os custos da 
administração dos investimentos deduzidos da rentabilidade obtida em cada mês, critério 
esse denominado “cota líquida”, e utilização do fundo administrativo. 

As despesas administrativas específicas são alocadas separadamente para o respectivo plano 
de benefícios. O rateio das despesas entre a Gestão Previdencial e os Investimentos é 
efetuado na proporção da quantidade de funcionários alocados nas atividades previdenciais 
e de investimentos (em 2013, 66,67% para a gestão previdencial (em 2012, 57,14%) e 
33,33% para os investimentos (em 2012, 42,86%). O rateio administrativo por plano de 
benefício é efetuado em função do volume de recursos financeiros de cada plano. 

 
 
9.  RESULTADO DO EXERCÍCIO POR PLANO 

 

Plano Básico 
Provisões 

matemáticas  
Superávit 
técnico  Fundos 

      
Saldo em 31 de dezembro de 2012 1.159.800  177.213  60.453 
Constituição de provisões     106.189  -  - 
Superávit técnico do exercício -   (73.025)  - 
Constituição/ reversão líquida de fundos        -               -           (1.602) 
Saldo em 31 de dezembro de 2013 1.265.989  104.188  58.851 
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Plano Especial n° 1 
Provisões 

matemáticas  
Superávit 
técnico  Fundos 

      
Saldo em 31 de dezembro de 2012 3.400  850  1.547 
Constituição de provisões  (231)  -  - 
Superávit técnico do exercício -      3  - 
Constituição/Reversão líquida de fundos     -          -      (473) 
Saldo em 31 de dezembro de 2013 3.169     853  1.074 
      

Plano Especial n° 2 
Provisões 

matemáticas  
Superávit 
técnico  Fundos 

      
Saldo em 31 de dezembro de 2012 9.540  1.631     1.026 
Constituição de provisões  428  -  - 
Superávit técnico do exercício -  (1.020)  - 
Constituição/reversão líquida de fundos     -          -           (21) 
Saldo em 31 de dezembro de 2013 9.968  611  1.005 
 
O superávit técnico é constituído pelo excedente patrimonial em relação aos compromissos 
totais da Entidade. No Plano Básico, a redução do superávit de 2012 para 2013 foi 
proveniente de mudanças nas hipóteses atuariais tratadas na Nota 1 e pela rentabilidade real 
auferida pelos investimentos ter sido inferior à meta atuarial do plano. No caso do Plano 
Especial n° 2, o que levou a redução do superávit foi a baixa rentabilidade dos 
investimentos. 
 
A reversão de parte do Fundo Previdencial no Plano Especial n° 1 encontra-se detalhada na 
nota explicativa n° 3 e o superávit em 2013 teve uma pequena oscilação positiva em 
comparação a 2012. 
 
 

10. ORÇAMENTO GERAL 
 
A Entidade elaborou os orçamentos gerais para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2013 de acordo com o estabelecido na Resolução CNPC/MPAS nº 8, de 31 de outubro de 
2011, Resolução CGPC/MPAS nº 29, de 31 de agosto de 2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 
de setembro de 2009. 

11.  RENTABILIDADE DOS PLANOS 

A rentabilidade líquida dos planos no exercício de 2013, obtida pela aplicação do 
patrimônio dos planos, utilizando o método da TIR (Taxa Interna de Retorno), assim 
distribuída: Plano Básico = 9,11%, Plano Especial n° 1 = 2,48%,                                              
Plano Especial n° 2 = 2,48% e PGA = 2,48%. 
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12. FATOS RELEVANTES 

a) Criado em 1986, por meio do Decreto-Lei nº 2.228, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (FND), cuja constituição contou com a participação obrigatória das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), patrocinadas pelo setor 
público, incluindo a BANDEPREV, onde tiveram que aplicar o equivalente a 30% de 
suas reservas técnicas (denominadas atualmente provisões matemáticas) nas 
“obrigações” desse Fundo. A publicação do Decreto-Lei nº 2.383/87 e emissão da 
Circular do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, alterando, dentre outros 
aspectos, o indexador de atualização monetária dos valores investidos, acarretou 
prejuízo para os aplicadores. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (ABRAPP), após aprovação em Assembleia, ingressou com 
ação em 1991 contra União Federal, o BNDES e o FND, em favor das suas associadas. 
Em 29/11/2010, o processo transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 
favor das EFPCs e encontra-se em fase de execução. Em 13/01/2012 a União Federal 
ingressou com uma ação rescisória. Neste contexto e em virtude de que o registro da 
receita, decorrente dessa decisão judicial, depende ainda de confirmações e ajustes nos 
valores apurados, a BANDEPREV não efetuou até esta data qualquer registro contábil 
dos efeitos financeiros em suas demonstrações contábeis. 

b)  Aprovado pela PREVIC em maio de 2012, o projeto relativo à destinação de superávit 
do Plano Especial n° 1 de Aposentadoria Suplementar, com reversão de valores ao 
patrocinador e alteração do regulamento do plano, especialmente para incluir os 
benefícios de pensão e pecúlio. Em junho de 2013 foi paga a segunda parcela de um 
total de 4 (quatro), no valor de R$ 391 mil ao Patrocinador (Banco Bandepe S.A.), 
relativa à  reversão de valores.  

c) Anulado à unanimidade dos membros da Câmara de Recursos da Previdência 
Complementar - CRPC, em novembro de 2012, o Auto de Infração n° 0016/09-89, 
lavrado contra Dirigentes e Conselheiros, que exerciam mandatos na BANDEPREV em 
2002.  O referido Auto de Infração foi proveniente do processo administrativo                
n° 4400003024/2006-90, relativamente à unificação patrimonial dos Grupos G0/G1 e 
G2, no Plano Básico de Benefícios, ocorrida em novembro de 2002.  
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d)  Determinado pela PREVIC, como consequência também do processo acima, através do 
oficio n° 119/SPC/DEFIS/CGFD/ESPE de dezembro de 2009, cujos efeitos estavam 
suspensos enquanto o Auto de Infração não fosse a julgamento, a apresentação pela 
BANDEPREV de um plano de ação para desfazer a unificação patrimonial dos Grupos 
G0/G1 e G2. Para atender a determinação da PREVIC, a BANDEPREV: i) contratou a 
empresa de consultoria MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING para apurar 
os patrimônios segregados dos Grupos G0/G1 e G2; e, ii) para que fosse dado 
seguimento ao cumprimento do que foi determinado, foi apresentado à PREVIC um  
 plano de ação contendo um cronograma com datas e etapas a serem cumpridas. 
 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o referido cronograma foi 
rigorosamente cumprido, sendo que, em 22 de janeiro de 2014, foi expedida 
correspondência ao referido órgão fiscalizador com  a informação de que os 
procedimentos  continuavam sendo adotados internamente, permitindo que a Entidade, 
se for o caso, possa submeter à PREVIC, o processo da cisão do Plano Básico, 
segregando os Grupos G0/G1 do Grupo G2, dentro do prazo originalmente previsto, 
abril de 2014. 

e)  Em 15 de abril de 2013, foi aprovada pela PREVIC proposta de alteração no 
Regulamento do Plano Especial n° 1 de Aposentadoria Suplementar, com a finalidade 
principal de incluir um capítulo específico para disciplinar à destinação e utilização da 
reserva especial. 

 
13. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 
foram aprovadas para publicação pela Administração em 17 de março de 2014. 

 


