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Este ano, nosso Natal
traz boas lembranças.
São tempos felizes
que desejamos que
se repitam no
novo ano.
FELIZ 2008!

Nossas ações em 2007 e
projetos para 2008
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Seu Fundo de
Pensão

Setembro/
Outubro/Novembro

Benefícios

Relacionamento

R$ 5.994.919,24 pagos em
aposentadorias e pensões em
novembro

Atendimentos (pessoal e internet) 842 participantes atendidos
Reuniões - 41 - (Diretoria/Conselho/
Participantes)

Empréstimos

Associados

Novembro

Contratos - 3.472
Total - R$ 39.986.543,06 milhões em empréstimos aos participantes

Participantes Ativos
Aposentados
Pensionistas
Autopatrocinados
Vinculados
Total

2.025
1.435
204
70
03
3.737

Novos Participantes Assistidos
NOME

Homenagem
ao colega

BENEFÍCIO

Margarida Armini Gottardi
César Junior Aguiar
Evanilde Mageski
Roberto de Abreu
Luciano Caliman
Deverson Costa Valadão
Rosalina Augusta Lopes
Marilda Thomazini Piske
Edilene Maria Bravin
Maria Margarete Martins
Armando Marson Filho
Elizabeth Lima de Jesus
Jose Carlos Ferreira Rodrigues
Conceição Nasc. dos Santos
Ana Maria Pereira Ramos

Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.
Apos.

INÍCIO

Antecipada
Antecipada
Antecipada
Antecipada
Antecipada
por Invalidez
Tempo Serviço
Antecipada
Antecipada
Antecipada
Antecipada
por Invalidez
Antecipada
Antecipada
Tempo Serviço

01/09/2007
04/09/2007
04/09/2007
19/09/2007
01/10/2007
01/10/2007
03/10/2007
11/10/2007
20/10/2007
01/11/2007
06/11/2007
08/11/2007
13/11/2007
13/11/2007
14/11/2007

Novos participantes da Ativa
NOME

No dia 07 de novembro,
faleceu o membro do
Conselho Fiscal da
Fundação Banestes,
Marcio Félix Loureiro. Ele
era gerente geral lotado
na Auditoria do Banco.
Foi um colega admirado
pelo comportamento e
competência. Ao Márcio,
a homenagem da
Fundação Banestes!

INÍCIO

Simone Thiengo
Arianny Magnago Tosi
Monique Libardi Lira
Pablo de Oliveira Silvano
João Carlos de Andrade
Raimundo Magalhães S.Junior
Roberto Luiz Binda
Izabel Moraes Zocca
Zulmira Menezes da Silva

Falecimentos

01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/09/2007
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2007

NOME

Joarez Heringer Cezar
Dario Antonio da Ressurreição
Isaias José Dias
Marcio Félix Loureiro
Sarita Pereira Farias

LOTAÇÃO

BANESTES
CORRETORA
CORRETORA
BANESTES
BANESTES
B.SEGUROS
BANESTES
BANESTES
BANESTES

DATA

26/09/2007
13/10/2007
24/10/2007
07/11/2007
12/11/2007

Av. Princesa Izabel, 574 - Ed. Palas Center, Bloco A, 16ª andar - Centro
CEP 29019-900 - Vitória - ES - Telefone: (27) 3383 1900 - Fax: (27) 3322 8577
www.baneses.com.br - email:falecomagente@baneses.com.br
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Começar e concluir
Estamos sempre
começando e concluindo
alguma coisa. É o ciclo da
vida que se repete no
trabalho e nos faz, a
cada final de ano, analisar o que fizemos e o
que ainda devemos fazer
para o desenvolvimento
de todos. Assim sendo,
cá estamos no final desse 2007 avaliando os
avanços da Fundação Banestes.
Sempre pensando em melhorar a
gestão do patrimônio de nossos participantes, podemos afirmar, sem
medo, que demos mais alguns passos pra frente.
Poderíamos construir aqui uma lista extensa de ações nesse sentido.
Mas destacamos três pontos que sustentaram o trabalho de 2007: a atualização dos dados dos participantes
(que envolve diversas atividades),
novos tipos de investimentos do patrimônio e a identificação dos riscos
em todas as atividades da BANESES.
Esta equação permitiu novos ganhos,
uma prestação de serviço mais segura, com respostas mais rápidas e novas ferramentas de trabalho.
Com a implementação do Processo de Controles Internos, a Fundação
Banestes realizou um trabalho completo para identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos inerentes às
principais atividades desenvolvidas na
entidade. Foi criado um manual de Controles Internos e continuamente os riscos estão sendo avaliados. Dentro

Ações para 2008
O Plano Anual de Trabalho da Fundação Banestes para 2008 traz ações
nas diversas áreas. Elaborado a partir das etapas
concluídas este ano e diante das necessidades de
novos avanços, o plano
prevê a implementação de
programas que irão agregar novos valores na prestação de serviços ao participante. O Informativo BANESES adianta algumas
dessas ações.

desse processo foi realizada, pela primeira vez,
uma sequência de treinamentos para todos os
colaboradores da BANESES. Eles participaram de
cursos sobre Conceitos
Previdenciários e Gerenciamento de Riscos e
Implementação de Controles Internos.
Na área de tecnologia investimos para aumentar a precisão e a segurança dos serviços online. Serviços como a criação e alteração da senha pelo próprio participante; reformulação da página de simulação de empréstimos facilitando
a compreensão; disponibilização do
saldo do empréstimo; acesso ao contracheque dos aposentados e pensionistas dois dias antes do pagamento; divulgação das atas das reuniões
do Conselho Deliberativo.
Em 2007, calcada em análises e
números, a área de Investimentos inovou em algumas aplicações. E acertou. Fez opção por CDB’s de curto prazo e ampliou os investimentos nos
Fundos de Investimentos em Direitos
Creditórios que ofereceram maior rendimento. A aplicação em Fundos Multimercados passou de 46 para 85 milhões de reais. E com a autorização
do Conselho Deliberativo aplicou em
Fundos de Ações. Todas essas diversificações têm garantido à BANESES
aumento de ganhos e liquidez.
Além disso, a Fundação Banestes vendeu alguns imóveis, aumen-

tando seu caixa e diminuindo despesas administrativas.
Na área de Benefícios os participantes foram chamados a atualizar
seus dados. Feze-se o recadastramento de todos os assistidos, atualização do cadastro de beneficiários
para pecúlios e da Declaração de
Vida e Residência das pensionistas.
Participantes que contribuíam com
menos de 3% do salário receberam
uma carta mostrando o benefício em
se contribuir com pelo menos 7%,
mesmo indice de contribuição do Patrocinador.
O participante BANESES tem
interagido mais com seu fundo de
pensão. De janeiro a novembro de
2007, foram 5.500 atendimentos,
quer seja dentro da Fundação
como
através
do
e-mail
falecomagente@baneses.com.br.
Na comunicação interna, potencializamos o Mural BANESES e o uso
de e-mail. O registro dessas ações
é importante para o processo de
transparência na gestão.
Concluimos esta etapa e já vamos começar outra. Queremos nos
colocar à diposição do participante. A
diretoria Executiva e a equipe BANESES estão prontas a atender. Visite
mais a Fundação, coloque suas dúvidas. Participe mais.
Desejamos a todos os participantes e a seus familiares um Feliz
2008.
Leandro Antônio S. Tavares
Diretor Superintendente

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z Campanha de atualização dos dados cadastrais, inclusive beneficiários, de todos
os participantes ativos e autopatrocinados.
Z Ciclo de palestras na Fundação Banestes para levar esclarecimentos aos participantes, principalmente sobre benefícios.
Z Avançar nos Controles Internos.
Z Revisar o Código de Ética.
Z Maximizar rentabilidade do patrimônio.
Z Liquidação antecipada e parcial de empréstimo via site.
Z Treinamento de Pessoal.
Z Remodelagem da área restrita do site oferecendo novos
serviços.
Z Implementação do novo sistema de benefício.
Z Desenvolvimento de novo sistema de débito e crédito.
Z Desenvolvimento de novo sistema de fluxo de caixa.

Nossos Recursos

As aplicações e resultados da BANESES
Em busca de uma transparência cada vez maior e com a
constante preocupação de facilitar a compreensão dos
participantes, estamos publicando nesta edição uma nova
tabela que mostra as aplicações da Fundação Banestes. Cada
item representa um grupo de aplicação e o valor que está
investido nela: o valor em renda fixa, em renda variável, em
empréstimo e o valor aplicado em imóvel. Somados,
chegamos a todos os recursos da Fundação.

Rentabilidade do Patrimônio X
Meta Atuarial
No mês de outubro a rentabilidade do Patrimônio da BANESES ficou abaixo da Meta Atuarial,
isso ocorreu em virtude da alta variação ocorrida
com o IGP-DI que elevou a Meta. Entretanto, destacamos que no acumulado do ano a rentabilidade do Patrimônio é superior à Meta Atuarial.
MÊS

Composição dos Recursos Garantidores
das Reservas Técnicas - RGRT
Outubro / 2007
% s/ Total
dos RGRT

Fundos de Invest.

161.394.707,21

23,98

RENDA VARIÁVEL

30.127.246,29

4,48

Ações Banestes

62.182.400,00

9,24

Ações GTD
Provisão GTD (-)
Ações Brasil Telecom

3.349.442,00

RENTABILIDADE - TIR PATRIMÔNIO
META ATUARIAL

(7,33)
0,50

(2.661.647,19)

(0,40)

22.361,71

0,003

Aplicação do Patrimônio

Ações Energias do Brasil

9.158.825,04

1,36

ATIVOS

Fundo de Ações

7.299.825,08

1,08

TOTAL

77.799,56

0,01

EMPRÉSTIMOS

39.986.543,06

5,94

IMÓVEIS

10.582.972,05

1,57

Venda Ações - À Recber

TOTAL

672.951.973,60

Conforme observado no quadro acima, as aplicações
dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas (RGRT)
estão direcionadas para quatro categorias: 88,01% em
Renda Fixa, 4,48% em Renda Variável, 5,94% em Empréstimo e apenas 1,57% Imóveis. Verifica-se também uma
concentração em NTN-C no segmento de Renda Fixa que
corresponde a 32,83% dos RGRT. Essa concentração se
explica pelo fato de que as NTN-C são indexadas a IGP,
índice que é utilizado para compor a Meta
Atuarial (IGP-DI + 6% a.a.).
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14 ,0 %

32,83
13 ,0 %

220.931.109,70

12 ,0 %

NTN – C

9,93%

11 ,0 %

22,48

9,0 %

151.264.167,55

10 ,0 %

LFT

8,0 %

6,37

7,0 %

42.878.315,43

6,0 %

Debêntures

13,79%

5,0 %

2,35

4 ,0 %

15.786.952,31

(49.301.760,00)

13,79

Acumulado no Ano

3 ,0 %

CDB

Provisão Banestes (-)

1,66
9,93
1,50

88,01

2 ,0 %

592.255.212,20

1,88
8,13
1,68

RENTABILIDADE
DO PATRIMÔNIO ACUM. DO ANO 12,11

1 ,0 %

RENDA FIXA

Valor

NO MÊS
ACUM. DO ANO
NO MÊS

META ATUARIAL

0 ,0 %

ATIVOS

SET/07 OUT/07

Setembro/07
Valor
926.440.738,90

Outubro/07
Valor
936.147.963,69

Evolução
%
1,05

Composição da carteira

Contrato
27,76%

Dispon.
0,01%

Outros Realizável
0,35%

R. Fixa
R. Variável

Imóveis
1,13%

R. Var.
Emprést. 3,22%
4,27%

R. Fixa
63,27%

Empréstimos
Imóveis
Contrato P. Atuarial
Disponível

* Outubro

Outros realizáveis
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Alterações da Política
de Investimentos
Banestes é o 1º banco público
em rentabilidade patrimonial
Nosso Patrocinador

Cumprindo a Resolução CMN 3456,
que determina a revisão anual da Política de Investimentos dos fundos de pensão, a BANESES e a consultora financeira Risk Office estão desenvolvendo estudos e analisando o que deve ser alterado para 2008. Estão sendo consideradas as novas necessidades da Fundação
assim como as tendências de mercado.
E as tendências apontam para um cenário de queda de taxas de juros, onde a
diversificação dos papéis torna-se essencial, não somente para a mitigação de riscos como também para alcançar a rentabilidade necessária dos investimentos.
Caberá ao Conselho Deliberativo dar
a aprovação final ou sugerir outras alterações. A nova Política de Investimentos
deve ser aprovada até o último dia útil
deste ano para que, ainda em janeiro de
2008, a Patrocinadora e os participantes
sejam comunicados.

Banestes é o 1º no quesito “rentabilidade patrimonial” entre todos os bancos públicos na lista das 20 melhores instituições financeiras do País. A posição foi divulgada pelo Anuário Valor Grande Grupos
edição 2007. A publicação anual do jornal Valor Econômico lista o
ranking e o desempenho dos 200 grandes grupos estabelecidos no
Brasil em 2006.

Banestes agora tem agência
empresarial
Ela é uma agência diferente.
Foi criada nos moldes do moderno e funcional, com várias salas
e espaço para conferência. É a
Empresarial Agência Civit, unidade especializada no atendimento a empresas, localizada na Avenida Civit, 660, em Laranjeiras,
Serra.
Funcionando desde o final de
outubro, a Banestes Empresarial atua dentro de um conceito
que prima por um relacionamento de melhor qualidade com o
segmento empresarial, com gerentes mais próximos, em um espaço de grande conforto. A intenção é facilitar a vida dos empresários de uma região de grande
movimento não só industrial, mas
também de serviços e comércio

Empréstimos
A diretoria de Investimentos
está revendo o conteúdo da Circular nº105, que regulamenta os empréstimos aos participantes. Um grupo de trabalho tem se reunido para
discutir o assunto.
A intenção é atualizar a Circular
aos novos parâmetros estabelecidos, conciliando-os com os deveres
da Fundação e os interesses dos
participantes.
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em expansão. A Serra tem quase
20% do PIB estadual.
Para o diretor-presidente do
Banestes, Roberto da Cunha Penedo, que na inauguração da
agência fez uma retrospectiva da
evolução que o Banco vive desde
2003, a nova unidade representa a reciprocidade oferecida pela
instituição à classe empresarial.
Os negócios do Banco com empresas representam hoje mais de
56% da carteira comercial. Sendo que até o início de 2003, era
de apenas 30%, pois o Banco
operava quase que essencialmente com pessoas físicas. A opção das empresas pelos produtos e serviços empresariais do
Banco mostra a nova conquista
Banestes: o mercado corporativo.
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Realizado I Fórum Capixaba de Previdência Complementar
Foi realizado no início de outubro em Vitória, o I Fórum Capixaba de Previdência Complementar. O Fórum reuniu representantes de sindicatos, associações,
fundos de pensão, instituições
prestadoras de serviços e empresas para debater a Previdência

Participante com
empréstimo

Complementar Associativa, um caminho para democratizar o acesso dos trabalhadores à previdência complementar. Entre os palestrantes estavam Maurício Torres
- Diretor de Legislação e Normas
da SPC, Jarbas Antônio de Biagi,
Presidente do Sindicato Nacional

das Entidades Fechadas de Previdência Privada – SINDAPP, representante da FUNCEF, da PETROS, da FAECES e Izaias Cavazzana, Diretor de Seguridade da
BANESES, que abordou o tema
sobre Experiência Capixaba de
Fundos de Pensão.

A suspensão temporária das prestações de empréstimo
para o ano de 2008 já pode ser feita através do site

www.baneses.com.br

Dúvidas? Pergunte pra gente

Quanto vou receber na minha aposentadoria? Qual é a minha
senha de acesso ao site? Posso resgatar meu saldo?
Dúvidas todos nós sempre temos. É normal. Ainda mais quando
assunto envolve cálculos e regras.
Por isso, o Informativo BANESES inicia mais uma etapa de perguntas e

respostas baseadas na maior parte
das consultas feitas à Fundação,
quer seja através de telefone, email ou presencial. A coluna Dúvidas? Pergunte pra gente vai tra-

zer a cada edição os temas que causam mais questionamentos. Vamos
começar com as duas perguntas
mais freqüentes. Leia e aproveite
as orientações.

Quando posso me aposentar?
Qual o valor do benefício que vou receber mensalmente?
As respostas a essas duas perguntas estão no site da BANESES.
E o melhor: o participante pode fazer simulações, alterando a data de aposentadoria para ver se o
valor do benefício aumenta ou diminui. Então, tire um tempinho e acompanhe o passo-a-passo de como
encontrar essas respostas.
1) Acesse o site www.baneses.com.br
2) Digite seu Código de Pessoa Física e sua senha
no alto do site à esquerda. Você vai entrar na
área restrita do site, onde encontrará informações que são só suas, pessoais.
3) Clique em SIMULAR BENEFÍCIOS. Automaticamente abrirá uma tela com os seus dados. A partir daí
você pode simular diferentes datas de aposentadoria. Veja como é fácil.
A primeira tela (são três ao todo) traz a sua
atual situação na BANESES. Confira todas as informações e vá em frente clicando na palavra
PRÓXIMO.

A terceira tela vai mostrar o resultado de sua simulação. Mas você pode
fazer outras simulações, escolhendo
diferentes datas de aposentadoria.
Basta clicar em anterior e retornar para
a segunda tela.
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A segunda tela traz
as datas com as previsões
de sua aposentadoria. A
primeira data mostra a
previsão de sua aposentadoria no INSS que pode
ser proporcional ou integral, a segunda a Aposentadoria Normal na BANESES e a terceira data An-

tecipada na BANESES.
Logo abaixo, no quadro
Informações para Simulação escreva uma dessas
três datas ou a que quiser. Você também pode alterar o valor do percentual de sua contribuição. Em
seguida, clique na palavra
PRÓXIMO.
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Composição do Conselho Fiscal
Com o falecimento do
conselheiro Márcio Felix,
o Conselho Fiscal da Fundação Banestes teve seu
quadro alterado.
No dia 12 de dezembro tomou posse como
efetiva indicada pelo Patrocinador, Maria Elizabete Tesch que ocupava a
suplência. Em seu lugar,
assumiu Marilene Bertoni como membro suplente do Conselho Fiscal.
Participaram da posse o
conselheiro
Ezequiel
Gonçalves Kiel de Oliveira, a diretoria Executiva
e gerentes da BANESES.
Com as alterações,
fica assim composto o
novo Conselho Fiscal.

Diretoria da Fundação, com as novas conselheiras e gerentes da BANESES no
dia da posse
ELEITOS

INDICADOS PELA PATROCINADORA

EFETIVOS

EFETIVOS

Edson Siqueira Gomes (Presidente)

Ezequiel Gonçalves Kiel de Oliveira

Laci José da Silva Carvalho

Maria Elizabete Tesch

SUPLENTES

SUPLENTES

Maria José Marcondes Pimenta

Rômulo de Souza Costa

Guilherme Lyra Souza

Marilene Bertoni

Funcionários da Fundação fazem treinamento
sobre Conceitos Atuariais
Completando o Programa de
Treinamento dedicado a seus empregados no ano de 2007, a BANESES ofereceu, no final de outubro, o Módulo IV do curso da Anapar/Globalprev abordando Conceitos Atuariais. O Evento foi aberto
pelo Presidente do Conselho fiscal
da BANESES, Edson Gomes, pelo
diretor de Seguridade, Izaias Cavazzana e pelo diretor Financeiro
da FAECES, Luis C. Cotta.
A Atuária é uma Ciência pouco
conhecida e de fundamental importância para os fundos de pensão,
seguradoras, institutos de previdências, planos de saúde e outros. Trata de questões como tábua de mortalidade, natalidade, expectativa de
vida, etc. Temas básicos para empregados de fundos que necessitam
dessa formação técnica para compreensão dessa área complexa e importante, que é a seguridade, atividade fim de um fundo de pensão.
O curso, que durou três dias,
foi um sucesso, confirmando sua
importância. Além da participação

dos empregados da Fundação e
membros do Conselho Fiscal, também participaram profissionais do
Rio Grande do Sul (BANRISUL), de
Minas Gerais e da Bahia, da ARUS
e da FAECES.
Segundo Andréa Vanzillotta,
Atuária e Estatística da Globalprev
e Instrutora responsável pelo módulo, esse tema provoca um grande interesse já que é parte fundamental para o equilíbrio de um plano de previdência. O equilíbrio passa por cálculos sobre expectativa
de vida, tempo de contribuição do
participante, as reservas de poupança necessárias e, inclusive, os
novos hábitos sociais que têm influenciado diretamente nesses cálculos como vida mais longa, mais
de um casamento e outros comportamentos que até então não eram
considerados e que refletem diretamente no equilíbrio do plano.
Vencendo as dificuldades dos cálculos estatísticos e matemáticos, os
participantes aprovaram o curso. Elogiaram a didática e o conteúdo.

Edson Siqueira Gomes
Presidente do Conselho
Fiscal da BANESES
“Aproveitei muito. É
um assunto que
poucos entendem e
esta oportunidade
vai agregar muita coisa,
principalmente porque sou do
Conselho”.

Claudete G. Marocco
Membro do Conselho Fiscal da
Fundação Banrisul e Diretora do
Sindicato dos
Bancários
“Para mim foi muito
importante porque
tenho pouca experiência. Além disso, a responsabilidade dos conselheiros
aumentou, exigindo maior preparo. Já havia feito os outros módulos e só faltava este sobre Atuária. Por isso vim do Rio Grande
do Sul”.

BANESCAIXA
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA
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Programa de Prevenção e Diagnóstico
Precoce do Câncer de Mama
No dia 27 de novembro – Dia Mundial de Combate ao Câncer, a BANESCAIXA
lançou o Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer
de Mama
Mama, com uma palestra proferida pelo Dr. Luiz Alberto Vieira Sobral
Júnior, médico Ginecologista e Mastologista.
O Objetivo do Programa é
desenvolver estratégias de detecção precoce do câncer de
mama com a finalidade de reduzir a mortalidade e minimizar
suas repercussões físicas, e

principalmente incentivar ao
auto-exame mensal e a realização anual de exame de mamografia.
O período do programa é de
2 (dois) anos, iniciando em ja-

neiro de 2008 e tem como público alvo as beneficiárias com
idade entre 40 e 59 anos.

O programa consta de:
Prevenção Primária
Será baseada na educação,
informação continuada e estímulo ao controle regular e atenção à saúde.

Acompanhamento e rastreamento da realização dos exames preventivos e procedimentos que possam detectar precocemente o câncer de mama.

Prevenção Secundária
Realização do exame de Mamografia com incentivo da BANESCAIXA de cobertura de
100% do custo, quando realizado no mês de aniversário da
beneficiária.

Prevenção Terciária
Cobertura para tratamento
médico e cirúrgico adequado, e
se for o caso cirurgia plástica
reparadora inclusive com prótese mamária.
Reabilitação física e suporte

Distribuição dos casos de câncer segundo
o tipo - BANESCAIXA 2007
11%

Mama

6%

multidisciplinar (psicoterapia/
médico/fisioterapia), de acordo
com cada caso.
A razão para eleger esse
programa como o primeiro dentre outros que serão desenvolvidos pela BANESCAIXA é por
ser o de maior incidência na população de beneficiários desta
Caixa de Assistência, conforme estatística de distribuição
dos casos de câncer segundo
o tipo.

Casos de câncer de mama segundo idade
da mulher - BANESCAIXA 2007

21%

Cólon e reto

4%

41%

Próstata

4%

Testículo

4%

Leucemia

40 a 49 anos
47%

50 a 59 anos
> 60 anos

Pulmão
Boca/garganta

15%

Outros

32%

15%

Embora o Programa esteja focado para as beneficiárias com idade entre 40 e 59 anos, com
base na estatística quanto à incidência do câncer
de mama segundo a idade da mulher, a BANES-

CAIXA tem como propósito ampliar a consciência
quanto a importância da prevenção do câncer de
mama com ações voltadas para todas as beneficiárias objetivando estimular o auto-exame mensal.

