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MENSAGEM DA DIRETORIA 
 

No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, 
ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou 
você faz uma coisa bem feita ou não faz. 

Ayrton Senna 

 

 

 

A Diretoria Executiva da PREVBEP pautada no compromisso com os seus 

Participantes e Beneficiários em administrar a Entidade com transparência e ética, vem 

apresentar aos interessados, em especial aos associados, o Relatório Anual de 

Informações, referente aos atos e fatos administrativos e financeiros do ano de 2019. 

Ainda no ano de 2018, a PREVIC editou ao Portaria nº 1.180, publicada no DOU de 

19/12/2018, aprovando a alteração do Regulamento do Plano BEP, incluindo o Capítulo 

XV, permitindo a distribuição do superávit acumulado. A Entidade levou a efeito o que fora 

autorizado suspendendo as contribuições de participantes e patrocinador já a partir de 

janeiro de 2019. 

Durante o exercíio de 2019 a Diretoria Executiva providenciou proposta de alteração 

do Regulamento do Plano para atender ao Parecer emitido pela PREVIC quanto ao 

fechamento do Plano a novas adesões. 

Além desta alteração, outras já haviam sido determinadas com a emissão da 

Resolução CGPAR 25 de dezembro de 2018, que estabelece diretrizes e parâmetros para 

as empresas estatais federais quanto ao patrocínio de planos de benefícios de previdência 

complementar. 

A Diretoria Executiva da PREVBEP agradece a todos que contribuíram e continuam 

contribuindo para o fortalecimento da nossa Entidade. A todos, patrocinador, colegiados e 

funcionários da PREVBEP, participantes (ativos e assistidos), parceiros prestadores de 

serviços, nossos sinceros agradecimentos pela demonstração de apoio e confiança. 

https://administradores.com.br/frases/ayrton-senna
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES, elaborado conforme os 

ditames da Resolução CNPC nº 32, de 04/12/2019, embasado em transparência e ética, 

possibilitará aos PARTICIPANTES do Plano BEP, aministrado pela BEP Caixa de 

Previdência Social – PREVBEP, e demais interessados, acompanhamento das ações 

realizadas e os resultados obtidos durante o exercício de 2019 na gestão do Patrimônio do 

Plano de Benefício denominado Plano BEP.  

A apresentação de demonstrativos contábeis e financeiros reforça o compromisso 

da Entidade com as boas práticas de governança. O RELATÓRIO ANUAL DE 

INFORMAÇÕES traz as realizações e demonstra o esforço empreendido para cuidar do 

Patrimônio do Plano BEP com todo zelo, além de traduzir o empenho para alcançar a 

satisfação dos PARTICIPANTES e o esforço conjunto para geração de melhor 

relacionamento com a ENTIDADE.   
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PREVBEP EM GRANDES NÚMEROS 
Os resultados da PREVBEP em 2019 encontram-se detalhados ao longo deste 

Relatório. Entretanto, apresentamos a seguir uma síntese dos principais números: 

Participantes 

A PREVBEP encerrou o exercício com 125 assistidos (aposentados), 24 

participantes ativos e autopatrocinados e 34 pensionistas, totalizando 183 participantes e 

pensionistas. 

Benefícios 

A PREVBEP pagou R$ 4.646 mil em benefícios aos seus assistidos no decurso do 

ano de 2019, contra R$ 3.844 mil no ano de 2018, registrando um acréscimo da ordem de 

20,86%. 

Contribuições 

A PREVBEP recebeu R$ 746 mil em contribuições durante o ano de 2019. Em 2018 

o valor apurado foi de R$ 689 mil, observando-se uma variação positiva de 8,27%. 

Passivo Atuarial 

No ano de 2019 o Passivo Atuarial cresceu 4,31%, de R$ 85.733 mil para 

R$ 89.429 mil. 

Patrimônio de Cobertura 

O Patrimônio de Cobertura do Plano evoluiu de R$ 104.860 mil para R$ 114.119 

mil, variando positivamente em 8,83%. 

Superávit Técnico 

A PREVBEP encerrou o exercício com um Superávit Técnico de R$ 5.563 mil. 

 

Ressalte-se que as contribuições foram vertidas pelo Fundo de 
distribuição da reserva especial de participantes e 
patrocinador. 
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Resultado dos Investimentos 

O Resultado Positivo Líquido dos Investimentos (Gestão Previdencial e 

Administrativa) cresceu 39,94% em relação ao ano de 2018, passando de R$ 12.376 mil 

para R$ 17.319 mil. 

Resultado das Aplicações Financeiras 

O resultado líquido das aplicações financeiras ao longo de 2019 atingiu uma 

rentabilidade de 12,83%, que se comparada com a meta atuarial de 9,18% (equivalente a 

juros reais de 4,50% ao ano acrescido da variação do INPC de janeiro a dezembro de 

2019), demonstra um resultado de 8,33% (ou 3,65% acima da meta atuarial). 

Patrimônio Social 

A PREVBEP encerrou 2019 com um patrimônio de R$ 160.969 mil. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
A estrutura de Governança da PREVBEP é composta pelo Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Conta ainda com 

uma equipe de 3 (três) empregados e 2 (dois) assessores , além de contar 

com Auditoria Independente contratada, auditoria interna do 

patrocinador e canal de denúncias disponível no site da Entidade .  

Gestão Estratégica 

Para assegurar a harmonização dos diversos interesses envolvidos na Gestão da 

Entidade, a Governança da PREVBEP contempla em seus órgãos Colegiados 

representantes do Patrocinador e dos Participantes (ativos e assistidos), que atuam com 

independência, assegurando a adequada Gestão da Entidade. 

• Conselho Deliberativo 

É o órgão máximo da estrutura organizacional da Entidade, responsável pela 

definição da política geral de administração da PREVBEP e do seu Plano de Benefício, 

Plano BEP. É composto por 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) membros suplentes, 

sendo 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo Patrocinador e 2 

(dois) membros titulares e seus respectivos suplentes eleitos diretamente pelos 

Participantes. Os membros exercem mandatos de 4 (quatro) anos, permitida uma 

recondução. Os mandatos dos membros são alternados. Metade das vagas é renovada a 

cada 2 (dois) anos. Atualmente, a composição dos titulares é a seguinte: 

Nome Cargo Mandato Indicação 

Robert Stênio de Freitas Bandeira Presidente 31/05/2023 Patrocinador 
Antônio Hilton do Nascimento Membro 31/05/2023 Patrocinador 
Sérgio Luiz de Melo Campos Membro 31/05/2021 Eleição 
Linda Maria Pessoa Felinto Membro 31/05/2021 Eleição 

 

• Conselho Fiscal 

É o órgão de fiscalização da Entidade, cabendo-lhe, precipuamente, zelar pela sua 

gestão econômico-financeira e atuarial. É composto por 4 (quatro) membros titulares e 4 

(quatro) membros suplentes, sendo 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes 

indicados pelo Patrocinador e 2 (dois) membros titulares e seus respectivos suplentes 

eleitos diretamente pelos Participantes. Os membros exercem mandatos de 4 (quatro) 

anos, vedada a recondução. Os mandatos dos membros são alternados. Metade das vagas 

é renovada a cada 2 (dois) anos. Atualmente, a composição dos titulares do Conselho é a 

seguinte:  

Nome Cargo Mandato Indicação 

Francisco Paula Coqueiro de Carvalho Presidente 31/05/2021 Eleição 
Francisco Antônio Celestino Barros Membro 31/05/2021 Eleição 
Cathrine Ramos de Andrade Membro 31/05/2023 Patrocinador 
Fernando Barros Silva Membro 31/05/2023 Patrocinador 
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• Diretoria Executiva 

É o órgão de administração geral da Entidade, nomeada pelo Conselho Deliberativo, 

cabendo-lhe, precipuamente, fazer executar as diretrizes fundamentais e cumprir as 

normas gerais baixadas pelo Conselho Deliberativo dentro dos objetivos por ele 

estabelecido. É composta por 3 (três) membros: Diretor Superintendente; Diretor de 

Seguridade e Administração e Diretor Financeiro. Os membros da Diretoria Executiva 

exercem mandatos de 4 (quatro) anos, permitida a recondução. 

Nome Cargo Mandato Indicação 

James Dias do Nascimento 
Diretor 

Superintendente 
31/08/2021 Patrocinador 

VAGO 
Diretor de Seg. e 

Administração 
31/08/2021 Patrocinador 

José Firmino Rocha e Silva 
Diretor 

Financeiro 
31/08/2021 Patrocinador 
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ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 
No dia 19 de dezembro de 2018 foi publicada no DOU a Portaria PREVIC nº 1.180, 

na qual o Diretor de Licenciamento Substituto da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC aprovou o Regulamento do Plano BEP, ressalvados o caput e o 

§ 1º do art 7º do regulamento proposto. O art 7º trata o fechamento do Plano para novas 

adesões. A PREVIC emitiu o PARECER nº 769/2018/CAL/CGAT/DILIC determinando o 

fechamento do Plano BEP. 

Cabe salientar que os critérios a serem utilizados no processo de destinação do 

superávit do Plano, descritos no Capítulo XV do regulamento, foram aprovados 

integralmente pelo órgão de fiscalização. 

Nesse sentido, conforme disposto no § 1º do art. 71 do regulamento aprovado, na 

forma recomendada pela assessoria atuarial, esta Entidade procedeu à suspensão 

temporária das contribuições normais efetuadas por participantes (ativos e assistidos) e 

patrocinador, a partir da competência de janeiro de 2019, pelo período indicado no mesmo 

dispositivo regulamentar, devendo tal condição ser avaliada anualmente quando da 

realização da avaliação atuarial do Plano. 

Informamos, ainda, que o pagamento do Benefício Especial Temporário – BET foi 

implementado em fevereiro de 2019 com efeito retroativo à data de início da suspensão 

contributiva supracitada, conforme critérios descritos na seção II do Capítulo XV do 

regulamento. 

A Resolução CGPAR 25/2018 estabeleceu diretrizes e parâmetros para as 

empresas estatais federais quanto ao patrocínio de planos de benefícios de previdência 

complementar. As empresas estatais federais que patrocinem planos de benefícios de 

previdência complementar estruturados na modalidade de benefício definido deverão 

submeter à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, proposta de 

alteração nos regulamentos destes planos de benefícios, contemplando, dentre outras 

coisas, o fechamento do Plano a novas adesões. 

Nesse sentido esta Entidade encaminhou ao Banco do Brasil (Patrocinador), em 

10/09/2019, a correspondência PREVBEP 2019/122, que apresenta a proposta de 

alteração do Regulamento do Plano BEP, devidamente aprovada nos órgãos colegiados 

da Entidade, acompanhado dos documentos requeridos para a instrução do processo, para 

análise e manifestação, nos termos do Art. 5º da Resolução CGPC nº 08/2004 e suas 

alterações. Após aprovação do mencionado documento no âmbito do Patrocinador, o 

Banco do Brasil encaminhou o processo à análise e manifestação do Ministério da 

Economia, conforme Recibo Eletrônico de Protocolo - 5772456, que deu origem ao 

processo nº 10113.101008/2019-97. 
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INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Plano de Benefícios 

O Plano de Benefícios BEP, administrado pela PREVBEP, possui característica de 

Benefício Definido – BD, sendo o valor do benefício calculado de forma a suplementar o 

benefício pago pela Previdência Social.  É oferecido ao grupo de funcionários do 

Patrocinador remanescentes do extinto Banco do Estado do Piauí S.A. incorporado pelo 

Banco do Brasil S.A. 

Participantes 

Em 31 de dezembro de 2019 o Plano BEP contava com 183 participantes e 

beneficiários, assim distribuídos: 

 

Contribuições Recebidas 

Conforme abstrai-se do gráfico acima, a diminuta quantidade de participantes, que 

combinado com a impossibilidade de novas adesões ao Plano, a tendência é de 

estagnação no volume de contribuições, com a tendência, inclusive, de diminuição ao longo 

do tempo. 

No exercício de 2019 as receitas de contribuições tiveram um crescimento de 8,34% 

em relação ao ano anterior. 

12519

5

34

Participantes e Beneficiários

Aposentados Ativos Autopatrocinados Pensionistas
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Benefícios Pagos 

As despesas com pagamentos de benefícios cresceram 20,89% em relação ao 

exercício anterior, fruto do reajuste monetário do benefício pelo INPC, reajuste de 

benefícios decorrentes de ações judiciais e do incremento na quantidade de assistidos. 

 

 

Recursos Garantidores em relaçao às Provisões Matemáticas 

Ao longo do tempo o Plano acumulou recursos que garantem o pagamento das 

obrigações com os participantes. 

 



 

 

 

12 

SITUAÇÃO ATUARIAL 

Parecer Atuarial do Plano 

Apresentamos a seguir a manifestação da nossa assessoria atuarial na 

Demonstração Atuarial com data de avaliação de 31/12/2018. 

Resultado 

O Plano apresenta um superávit de R$ 41.724.664,08, onde R$ 19.127.110,70 é 

registrado como Reserva de Contingência e R$ 22.597.553,38 na Reserva para Ajustes do 

Plano. 

Natureza do Resultado 

O Superávit Técnico é estrutural.  

No dia 17 de dezembro de 2018 foi publicada a Portaria n° 1.180, no Diário Oficial 

da União, no qual o Diretor de Licenciamento Substituto da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - PREVIC aprovou o Regulamento do Plano BEP, ressalvados 

o caput e o § 1º do art. 7º do regulamento proposto. Cabe salientar que os critérios a serem 

utilizados no processo de Destinação de Superávit do plano, descritos no Capítulo XV do 

regulamento, foram aprovados integralmente pelo órgão de fiscalização. 

Regras de Constituição e Reversão dos Fundos Previdenciais 

O montante de R$ 22.597.553,39 registrado contabilmente em fundos previdenciais 

para revisão do plano, será consumido considerando as regras do processo de destinação 

do superávit do plano constantes do capítulo XV do regulamento, que foram aprovadas pelo 

órgão de fiscalização durante o mês de dezembro de 2018. Cabe salientar que, conforme 

disposto no art. 18 da Resolução CNPC Nº 22/2015, a utilização da reserva especial será 

interrompida e os fundos previdenciais de que trata o art. 17 desta mesma resolução serão 

revertidos total ou parcialmente para recompor a reserva de contingência ao patamar 

estabelecido no art. 7º (correspondente ao menor entre [25% e 10% + (1% x duration)]), 

quando for inferior o montante apurado a título de reserva de contingência. 

Fundo Previdencial 

Conforme demonstrado na Demonstração Atuarial do encerramento do Exercício de 

2018, o Fundo Previdencial de Destinação e Utilização de Reserva Especial para Revisão 

do Plano tinha a seguinte composição: 
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Distribuição de Superávit 

Em função da aprovação do Regulamento do Plano BEP, em fevereiro de 2019 a 

PREVBEP iniciou o pagamento do Benefício Especial Temporário, retroagindo o cálculo 

para janeiro de 2019. Conforme previsto no artigo 77, o primeiro pagamento foi equivalente 

a 12 (doze) vezes ao correspondente ao percentual de 20% sobre o benefício pago. Nos 

meses subsequentes serão pagos 20% do benefício, mensalmente, até esgotar-se a 

reserva de destinação. 

A outra forma de destinação do superávit  foi a suspensão das contribuições patronal 

e pessoal. 

 

 

7.175

5.846

9.577

Fundo Previdencial de Destinação
Valores em R$ mil

Patrocinador Participantes Ativos Assistios
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GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 
O valor dos investimentos do Plano de Benefícios distribuídos por gestor, posição no 

último dia do período. 

 

Fundo BB Terra do Sol 

Os recursos financeiros destinados à cobertura das obrigações previdenciárias da 

PREVBEP estão aplicados no Fundo BB Terra do Sol - Fundo de Investimento 

Multimercado,  administrado pela BB DTVM, responsável pela gestão da carteira do Fundo, 

sendo os serviços de Distribuição, Registro Escritural das Cotas, Tesouraria, Controladoria 

e Custódia dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, a cargo do Banco do 

Brasil S. A. (Art. 5º do Regulamento do Fundo). 

Da totalidade dos Recursos Garantidores dos Benefícios do Plano BEP, 98,54%, 

posição de 31/12/2019, estão investidos no fundo exclusivo BB Terra do Sol Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado, constituído sob a forma de condomínio aberto 

e com prazo de duração indeterminado (Art. 1º do Regulamento do Fundo), destinado a 

receber recursos da PREVBEP, sob gestão e administração da BB DTVM e a custódia dos 

ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, a cargo do Banco do Brasil S.A. (Art. 6º 

do Regulamento do Fundo). 

 

 

Variação

TIPO DE GESTÃO Valor (R$ mil) %V Valor (R$ mil) %V %H

Gestão Terceirizada

Fundo BB Terra do Sol 158.004 98,54% 148.010 98,43% 6,75%

Plano de Gestão Previdencial 139.565 87,04% 130.943 87,08% 6,58%

Plano de Gestão Aministrativa 18.439 11,50% 17.067 11,35% 8,04%

Gestão Própria

Investimentos Imobiliários 1.940 1,21% 1.978 1,32% -1,91%

Empréstimos a Participantes 397 0,25% 376 0,25% 5,70%

Total dos Investimentos 160.341 100,00% 150.363 100,00% 6,64%

dez/19 dez/18

INVESTIMENTOS POR TIPOS DE GESTÃO
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Rentabilidade 

O resultado líquido das aplicações financeiras ao longo do ano de 2019 atingiu uma 

rentabilidade de 12,83%, conforme demonstrativo da Divergência Não Planejada – DNP, 

que se comparada com a meta atuarial de 9,18% (equivalente a juros reais de 4,50% a.a. 

acrescido da variação do INPC de janeiro/2019 a dezembro/2019), demonstra uma 

rentabilidade real de 7,99% (ou 3,34% acima da meta atuarial). 

Rentabilidade Real    = (1,1283/1,04481) – 1 = 7,99%. 

Rentabilidade acima da meta atuarial = (1,1283/1,0918) – 1 = 3,34% 

 

Rentabilidade Anual o Fundo 

 

Investimentos Imobiliários 

Os investimentos no Segmento Imobiliário são formados pelo estoque de apenas 02 

(dois) imóveis que representam apenas 1,21% dos recursos do Plano BEP, posição de 

31/12/2019. 

Operações com Participantes 

A PREVBEP disponibiliza operações de empréstimo simples para os participantes, 

a carteira de empréstimo representa 0,25% dos recursos do Plano BEP, posição de 

31/12/2019. 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Limites de Alocação de Recursos 

Na aplicação dos recursos são observados os limites estabelecidos nas Politicas de 

Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo, de acordo com a Resolução do CMN 

nº 4661/2018, para o Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa, para o período 

de 2020 a 2024, conforme abaixo: 

 

Renda Fixa 

Art. Inciso Alínea Renda Fixa Segmento Legal 
Limite 

PI 

21 

I 

a Títulos da dívida pública mobiliária federal interna 

100% 

100% 100% 

b 
ETF Renda Fixa lastreado em títulos da dívida pública 
mobiliária federal interna 

100% 100% 

II  

a 
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação 
ou coobrigação de instituições financeiras bancárias 

80% 

80% 25% 

b 
Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade 
por ações de capital aberto, incluídas as companhias 
securitizadoras 

80% 5% 

c 
ETF Renda Fixa (Crédito privado (CP) ou CP + Título 
Público) 

80% 20% 

III 

a 
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e 
municipais; 

20% - 

b Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País; 20% - 

c 
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação 
ou coobrigação de instituições financeiras não bancárias e 
de cooperativas de crédito, bancárias ou não bancárias, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;  

20% 5% 

d 
Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital 
fechado nos termos do art. 2º da lei nº 12.431, de 24 de junho 
de 2011; 

20% - 

e 
FIDC e FICFIDC, cédulas de crédito bancário (CCB), 
certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB); e 

20% 10% 

f 

Cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos 
creditórios do agronegócio (CDCA), certificados de 
recebíveis do agronegócio (CRA) e warrant agropecuário 
(WA). 

20% 3%* 
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Renda Variável 

Artigo Inciso Alínea Renda Variável Segmento Limite Legal Limite PI 

22 

I 

- 

ações, bônus, recibos, certificados de depósito + 
ETF de sociedade de capital aberto admitidas à 
negociação em segmento especial que assegure 
práticas diferenciadas de governança. 

70% 

70% 25% 

II 
ações, bônus, recibos, certificados de depósito + 
ETF de sociedade de capital aberto não 
relacionada em segmento especial;  

50% 10% 

III 
Brazilian Depositary Receipts – BDR classificados 
como nível II e III 

10% 2% 

IV Ouro Físico 3% - 

 

Imobililário 

Artigo Inciso Alínea Imobiliário Segmento Limite Legal Limite PI 

24 

I 

- 

FII e FICFII; 

20% 

20% 5% 

II certificados de recebíveis imobiliários (CRI);  20% 5% 

III cédulas de crédito imobiliário (CCI). 20% 5% 

- estoque de imóveis e terrenos* - 2% 

 

Operações com Participantes 

Artigo Inciso Alínea Operações com participantes Segmento Limite Legal Limite PI 

25 
I 

- 

empréstimos aos seus participantes 
e assistidos 15% 

15% 2% 

II financiamentos aos seus 
participantes e assistidos 

15% 2% 

 

Alocação por Segmento 

Limites Alocação Dos Recursos Por Segmentos 

Investimentos 

Plano Bep 

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Alvo (%) 

BB Terra do Sol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 80 100 98 

Imóveis 0 8 1,5 

Operações com Participantes 0 15 0,5 

Totais 100 
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Alocação por Emissor 

Limite de Alocação por Emissor 

Emissor Mínimo (%) Máximo (%) Não Aplica (%) 

Tesouro Nacional 60 100  

Instituição Financeira autorizada pelo BC 0 10  

Tesouro Estadual ou Municipal - - - x- 

Companhia Aberta com Registro na CVM 0 5  

Organismo Multilateral   -x- 

Companhia Securitizadora  2  

Patrocinador do Plano de Beneficio 0 10  

FIDC/FIC/FIDC 0 5  

Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia Aberta 0 10  

Sociedade de Propósito Especifico – SPE 0  -x- 

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados   -x- 

 

Concentraçaõ por Emissor 

Concentração por Emissor 

Emissor Mínimo Máximo Não Aplica 

% Do capital votante de uma mesma Companhia Aberta 0 5  

% Do capital total de uma mesma Companhia Aberta ou de uma SPE 0 5  

% Do Patrimônio Liquido de uma mesma Instituição Financeira 0 5  

% Do Patrimônio Liquido de Fundo de Índice referenciado em cesta de ações de 

Companhia Aberta 
0 5  

% Do Patrimônio Liquido de Fundo de Investimento classificado no segmento de 

Investimentos Estruturados 
  -x- 

% Do Patrimônio Liquido de Fundo de Investimento classificado no segmento de 

Investimentos no Exterior 
  -x- 

% Do Patrimônio Liquido de Fundos de Índice no Exterior negociados em Bolsa de 

Valores no Brasil 
  -x- 

% Do Patrimônio separado de Certificados de Recebíveis com regime fiduciário 0 5  

 

Concentração por Investimento 

Concentração Por Investimento (%) 

Emissor Mínimo Máximo Não Aplica 

% De uma série de títulos ou valores mobiliários 0 10 - 

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 0 10 - 

% de um mesmo empreendimento imobiliário 0 0 -x- 
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GESTÃO DE RISCO 
 

São analisados os principais riscos, destacando-se a importância de se estabelecer 

regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais 

os ativos do Plano estão expostos, entre eles o risco de crédito, de mercado, de liquidês, 

atuarial, operacional, sistêmico e de terceirização.  

Desde novembro de 2010 a BB DTVM, gestora dos financeiro, é signatária do PRI – 

Princípios Para Investimentos Responsáveis, inicitiva dos investidores globais, com apoio 

das Nações Unidas, através da UNEP – Programa Ambiental das Nações Unidas e o Pacto 

Global, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão e em suas análises e tomadas 

de decisões de investimentos, praticas que favoreçam a integração de temas ambientais, 

sociais e de governança corporativa. 
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

Correspondem aos valores gastos com a administração das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar e dos seus Planos de Benefícios. 

O custeio administrativo comum às gestões administrativas, previdencial e 

investimentos, é rateado de acordo com percentuais de alocação tecnicamente definidos e 

aprovados pela Diretoria Executiva e confirmados pelo Conselho Deliberativo por ocasião 

da aprovação da peça orçamentária. O rateio de custeio administrativo foi elaborado de 

acordo com critério técnico de participação do grupo de trabalho em cada gestão: 58,35% 

para as despesas com gestão previdencial e 41,67% para os gastos com a gestão de 

investimentos. 

A seguir, um quadro resumo contemplando as principais despesas administrativas 

realizadas no ano de 2019, comparadas com a previsão de gastos aprovada no orçamento: 
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Descrição Acumulado até: 31/12/2019 Variação  %

Orçado Realizado

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.172.866,66 2.045.670,88 -5,85%

Pessoal e Encargos 1.181.582,26 1.138.147,05 -3,68%

Conselheiros 139.230,11 139.011,52 -0,16%

Diretoria 877.945,49 837.268,35 -4,63%

Pessoal Próprio 164.406,66 161.867,18 -1,54%

Salários 63.511,67 57.354,94 -9,69%

Encargos 24.745,07 26.526,58 7,20%

Provisões 13.239,04 12.533,39 -5,33%

Benefícios 62.910,87 65.452,27 4,04%

Treinamento/Congressos/Seminários 20.379,96 7.634,00 -62,54%

Viagens e Estadias 29.915,99 16.468,12 -44,95%

Serviços de Terceiros 621.445,77 619.064,78 -0,38%

Pessoas Físicas 287.630,48 289.732,26 0,73%

Consultoria Jurídica 115.542,99 117.364,80 1,58%

Assessoria Administrativa 172.087,50 172.367,46 0,16%

Pessoas Jurídicas 333.815,28 329.332,52 -1,34%

Consultoria Atuarial 83.506,15 87.793,08 5,13%

Consultoria Contábil 157.136,83 146.591,10 -6,71%

Consultoria Jurídica (OFND) 1.000,00 0,00 -100,00%

Informática 78.533,23 81.948,34 4,35%

Auditoria Contábil 13.639,07 13.000,00 -4,69%

Despesas Gerais 102.773,50 85.528,22 -16,78%

Despesas com Tributos 397,82 205,26 -48,40%

Suprimentos 7.396,83 6.871,92 -7,10%

Diversas 73.483,86 66.806,39 -9,09%

Energia 11.660,55 11.860,31 1,71%

Telefone 5.297,16 1.919,71 -63,76%

Correios e Malotes 3.737,41 4.996,21 33,68%

Comunicação de Dados 770,38 1.639,94 112,88%

Impressões e Encadernações 2.408,03 485,72 -79,83%

Entidades e Associações 13.210,72 9.634,92 -27,07%

Cartório, Publicações e Editais 406,48 942,31 131,82%

Condução e Transporte 829,79 1.055,19 27,16%

Aluguel 18.543,33 18.342,24 -1,08%

Condomínio 13.320,00 12.116,25 -9,04%

Conserto e Manutenção 3.300,00 3.813,59 15,56%

Eventuais 21.495,00 11.644,65 -45,83%

Depreciação e Amorização 23.424,84 6.415,07 -72,61%

Tributos 193.344,35 172.413,64 -10,83%
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Demonstrações Consolidadas 

✓ Notas Explicativas 

✓ Parecer da Auditoria Independente 

✓ Parecer Atuarial 

✓ Parecer do Conselho Fiscal 

✓ Manifestação do Conselho Deliberativo 

 

Os documentos listados estão 

disponíveis no site da PREVBEP 

www.prevbep.com.br 


