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Meta atuarial atual e queda
de juros. Incompatíveis?
A Previc

– Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, órgão fiscalizador dos
fundos de pensão, já avisou: em 2012 vai priorizar
o debate sobre a redução da taxa de juros da meta
atuarial de 6%.

S

egundo Edevaldo Fernandes da Silva, diretor de Assuntos Atuariais e Contábeis da Previc, a redução da taxa
de juros que compõe a meta atuarial vai ser discutida
com os fundos, e algumas entidades já começaram o ano com
metas menores, mais realistas ao movimento de queda na taxa
de juros no Brasil. A própria Presidente Dilma Rousseff afirmou, no início de abril, que espera que os bancos brasileiros
comecem a reduzir as suas taxas de juros e que alcancem, ao
longo do tempo, uma taxa entre 1% e 3% ao ano.
E como a Fundação Banestes se encaixa nesse discurso?
Temos motivo para nos preocupar? A resposta é sim. Explicamos por que na página 03.

40 ANOS DA BANESES
2012 é especial

para a Fundação Banestes. É
o ano em que completamos 40 anos de existência.

U

ma data digna de ser comemorada. Afinal, são quatro
décadas de comprometimento com os nossos participantes e seus familiares. Compromisso assumido
no dia 11 de julho de 1972 e renovado diariamente com os
mais de quatro mil participantes.
Esse momento será comemorado com encontros e homenagens. Exatamente no dia 11 de julho, às 19 horas,
acontecerá uma sessão solene em homenagem a BANESES

no plenário da Assembléia Legislativa.
Em seguida, será realizado um coquetel
para os presentes. Estão convidados todos
os participantes e seus familiares. A
intenção da Fundação Banestes
é também promover mais dois
encontros com os participantes
do interior do estado: um na
região Norte e outro na região
Sul. Então, prepare-se para comemorar com a gente.

NESTA EDICAO
Programa de Educação Previdenciária
ganha um site exclusivo.
04 e 05

Apresentamos a gerência de Benefícios.
Conheça quem faz o coração da BANESES
bater acelerado.
07

Ter consciência previdenciária nunca se fez tão
necessária nesses novos tempos. Novos tempos
que representam os 30 anos de longevidade que
recebemos a partir do século XX. Uma dádiva,
mas também um grande desafio.

C

omo vivê-los com qualidade? E aí volta-se a questão da consciência e da cultura previdenciária.
Como ser previdente nesta nova realidade ???
Alexandre Kalache, médico carioca e ex-diretor
dos programas de envelhecimento da OMS, aponta
quatro pilares fundamentais para que essa segunda fase
da vida seja o mais proveitosa possível.
Na saúde, pensar que as escolhas que fazemos
ou deixamos de fazer determina a forma de se chegar
à velhice, e ai vale lembrar que quanto mais cedo
iniciarmos a escolha saudável é melhor. Mas nunca é
tarde para mudar o estilo de vida.
Em seguida a capacitação continuada. É necessário
se reinventar. É importante ter algo novo para apresentar
e porque não uma nova carreira?!
Depois, temos os relacionamentos, as tão faladas
redes sociais. É preciso diversificar relacionamentos.
Construir um capital social com diferentes idades. A
troca entre gerações, além de ser extremamente rica,
nos torna mais flexível, mais tolerante.
E, finalmente, ter uma atitude positiva perante a
vida, pensar: “que bom, ainda tenho metade da vida
para viver”.
Importante ainda é buscar independência física,
mental, intelectual, e também ter autonomia. Planejar
a nova fase da vida com segurança e, apesar dos contratempos, ser previdente.
A Fundação Banestes está consciente desses novos
tempos. O aumento da longevidade afeta diretamente a
nossa atividade e estamos utilizando todo conhecimento
e as ferramentas disponíveis para que o nosso plano
acompanhe os novos tempos.
Estamos tratando nossos investimentos tendo como
foco o longuíssimo prazo. Nesse sentido temos no nosso
portifólio de produtos os fundos estruturados de longo
prazo, além de títulos públicos com vencimento até
2045.
Assim, buscando bons hábitos de vida, nos reinventando, participando das redes sociais, tendo fé no
futuro e investindo com responsabilidade faremos jus
a dádiva.
Diretora Executiva

2

www.baneses.com.br

NOVOS TEMPOS

Seu Fundo de Pensão

Associados
Março de 2012
Discriminação
Participantes Ativos
Participantes Autopatrocinados
Participantes Vinculados
Pensionistas
Aposentados

Quant.
2101
72
02
231
1682

Benefícios
R$ 7.101.782,43 pagos em
aposentadorias e pensões em março
2012.

Empréstimos
Contratos 2.208

Total

R$ 34.350.654,15 em
saldo de empréstimos
aos participantes em
março/2012

Novos Participantes
Assistidos
NOME
Lia Marcia Salvador
Claudia Helena Casagrande
Luiz Fernando de M. Monteiro
Valmir Borges Pereira Lugon
Rosangela Angeleti C.Castilho
Ricardo Demoner
Alvaro Lopes Oliveira
Eliane Lisboa De Sá Lino

FALECIMENTOS
Armando Brioschi
Waldir de Carvalho
Tarcisio Peçanha Miranda
Pedro Chaves Magalhães
Luiz Telmo Marques
Francisco Vicente Coelho

Como reduzir a taxa de juros da
meta atuarial
Nos últimos anos,

principalmente em função das
crises econômicas mundiais,
os fundos de pensão têm
encontrado dificuldades para
bater a meta atuarial de seus
planos e, assim, cumprir com
as obrigações dos benefícios
dos seus participantes.

A

BANESES também se
enquadra nesse contexto,
enfrentando dificuldades
para atingir a sua meta atuarial,
que é composta pelo IGPDI + 6%
ao ano.
A questão é complexa, pois a
redução da taxa de juros da meta
atuarial tem conseqüências que poderão resultar em déficit do plano
de aposentadoria. Só se reduz meta
atuarial colocando mais dinheiro
no Plano. Os fundos de pensão
maiores, que acumularam superávit
ao longo do tempo, têm utilizado
esses recursos para reduzir os juros
da meta atuarial dos seus planos.
Porém, a situação atuarial
do Plano de Aposentadoria da
BANESES, apesar de manter-se
ainda equilibrada, não tem acumulado superávit suficiente para
também utilizar esses recursos na
redução da sua meta atuarial. E
essa redução já é uma necessidade.

Desde 2011 a Diretoria Executiva, juntamente com os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, vem discutindo e participando de Fóruns
abordando taxas de juros versos meta atuarial. Já em 2011, o Banco
Central sinalizava queda acentuada dos juros. Agora, é um fato. Estamos
nos movimentando. Rentabilidade de 6% hoje é uma meta difícil de ser
alcançada e os juros continuam caindo. Decisões precisam ser tomadas
de forma a equacionar a meta com a nova realidade, e vamos tomá-las
na hora certa e, com certeza, envolveremos todos: participantes ativos,
assistidos e pensionistas, patrocinadores, conselhos e etc.

Jussara Vieira Diretora-Superintendente

Estudos
Assim como a Previc já está
fazendo estudos e análises sobre
redução de metas, a Fundação
Banestes também já iniciou uma
discussão com os Conselhos para
buscar alternativas.

O que é Meta Atuarial?
Pra gente ter idéia de quanto em dinheiro precisaríamos, a
Mercer, consultora atuarial da
BANESES, realizou uma simulação em 31/12/2011. Reduziu a
taxa de juros de 6% para 5,75%,
ou seja uma redução de 0,25%, e
o resultado foi uma necessidade de
aporte de aproximadamente R$ 20
milhões.

Meta atuarial é a rentabilidade mínima
necessária dos investimentos de um plano
de previdência, para garantir o cumprimento
dos seus compromissos atuais e futuros. A
meta atuarial é fixada, geralmente, como
sendo a taxa de juros adotada na avaliação
atuarial mais um índice de inflação. Na
BANESES, 6% a.a. + IGPDI. Hoje, no Brasil, 45%
dos planos de fundos de pensão já operam
com taxas de juros da meta atuarial abaixo
ou igual a 5% ao ano.

RAI 2011
Todas as informações sobre os investimentos da BANESES no ano de 2011, você já pode acompanhar no
Relatório Anual de Informações 2011, à disposição no site www.baneses.com.br
Leia e acompanhe de perto como foi a rentabilidade do seu fundo de pensão no ano que passou.
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Novo Portal
A data de lançamento - 24 de janeiro, foi uma homenagem ao

Dia do Aposentado. A partir daí, os participantes da BANESES, assim como
o público em geral, passaram a ter um suporte na administração da vida
financeira e previdenciária. É o portal www.invistaemseufuturo.com.br

A

ssuntos importantes, mas quase sempre deixados pra depois, são tratados sob o ponto de
vista da atualidade. Aposentadoria, previdência social, consumo consciente, fundos de pensão,
benefícios e muito mais, abordados em notícias,
entrevistas, vídeos, planilhas e até cursos via internet.
Ferramentas e conteúdos para assessorar cada um de
nós na rotina financeira que, com certeza, irá refletir
em nossa aposentadoria.
O portal é mais uma ação dentro do programa
de educação previdenciária INVISTA EM SEU FUTURO.

www.invistaemseufuturo.com.br

EDUCACAO PREVIDENCIARIA

Conheça um pouco do
que o portal oferece,
e não deixe de
continuar navegando
também no site da
Fundação
www.baneses.com.br

Tal Mãe, Tal Filha

A
4

aposentada Arlete Pavesi
Paulo esteve na Fundação
Banestes acompanhada pela
filha Esthela Pavesi, de 18 anos.
Aproveitamos a oportunidade para
perguntar a jovem se ela também,
apesar da pouca idade, já pensava
em planejar a própria aposentadoria.
Prontamente respondeu que sim.
“Vejo que o benefício do INSS é

pouco. O que ajuda mesmo é o benefício de uma aposentadoria complementar como a minha mãe tem. Vou
contribuir para algum plano assim que
entrar no mercado de trabalho”, afirmou Esthela.
É o tal negócio: tal mãe, tal filha.
Parabéns as duas pela consciência da
importância de um planejamento previdenciário.

Esthela e Arlete. Filhos de participantes se
preocupam com a aposentadoria desde cedo

Encontros com os Participantes
Palestra em
Linhares
A palestra “A Fundação Banestes de Hoje. Conhecer é sempre
o melhor caminho” chegou ao
Norte do Estado. A BANESES
promoveu o primeiro encontro
do ano no mês de fevereiro,
para participantes do interior.
Mais de 30 pessoas se reuniram
na associação esportiva dos
funcionários do Banestes, em
Linhares, para conhecer e entender melhor o funcionamento
do fundo de pensão.

Palestra para elas
No mês da mulher, uma homenagem da BANESES. No final
de março, a Fundação Banestes
promoveu a palestra “Bolsa para
Elas”, uma parceria com a Valor
Educação e a XP Educação. A
assessora de Investimentos, Kelly
Moschen, falou sobre como investir na Bolsa de Valores, assunto que o sexo feminino está
descobrindo para obter ganhos
financeiros. Na platéia muitas mulheres e também homens. Afinal,
aplicar na Bolsa de Valores é mais

Educação Financeira: como investir na
Bolsa de Valores

simples do que parece e pode trazer
bons lucros, desde que o investidor
seja disciplinado e paciente.

Previc aprova ações do 1º ano do
Programa de Educação Previdenciária

A

s ações realizadas pelo programa INVISTA EM SEU FUTURO em 2011, foram aprovadas pela Superintendência Nacional
de Previdência Complementar. Uma
confirmação de que os resultados foram
positivos. Levamos os temas educação
previdenciária e educação financeira
para 659 participantes e assistidos em
29 palestras; 112 banesteanos aderiram
ao plano de benefício da BANESES e
197 pessoas aumentaram o percentual
de contribuição. Conseguimos envolver
16% de nossos participantes, quando a
meta era 15%.
A Previc também aprovou as alterações sugeridas para o programa de
2012. Este ano, a Fundação Banestes
vai potencializar a educação financeira,
com mais palestras e interatividade com
os participantes.

Com o sinal verde da Previc,
a Fundação Banestes fica
liberada do envio aos
participantes do Relatório
Anual de Informações 2011
impresso, pelo segundo ano
consecutivo. O RAI pode ser
conferido no site
www.baneses.com.br a partir
do dia 30 de abril. Mas também
pode ser entregue impresso ao
participante que solicitar.
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Aposentados recebem homenagem
A Fundação Banestes reuniu seus assistidos na manhã do dia 24 de janeiro, em seu

auditório, para comemorar o Dia do Aposentado.

(e) Fernando Cardoso , Jussara Vieira, Darly
Caetano (presidente da BANESES de 1983 a 1986)
e Deosdete Lorenção

Na abertura do café da manhã,
a diretora-superintendente,
Jussara Vieira, afirmou que a
aposentadoria é um prêmio
por tantos anos de trabalho e a
BANESES só existe porque tem
os seus aposentados. “E como
demos certo na vida, fizemos
tudo certinho, esta é uma
oportunidade de comemorar”,
declarou Jussara. Ao final, ainda
pediu aos aposentados que
fiquem por perto da gestão do
fundo de pensão.

Adoro ser aposentada e nessa
comemoração reencontrei pessoas
que não via há muito tempo.

Regina Maria Formentino – Aposentada

Representando os aposentados
e pensionistas presentes,
os Senhores Daniel Coelho
Malheiros, 84 anos, e Elison
Benjamin dos Santos, 83 anos,
foram homenageados. Os
dois disseram que se sentiam
vitoriosos pela trajetória de vida.

É bom rever as pessoas com as
quais eu trabalhei. E estou satisfeito
em fazer parte da Fundação.

Stênio Ferrari – Aposentado

O que o Participante quer saber
Solicitei o aumento de percentual de contribuição mas
ainda não foi feito. O que houve?
Situações assim acontecem. O participante
preenche o formulário disponível no site Alteração
de Percentual de Contribuição Básica, imprime
e envia pra Fundação. Mas não observa o item
B.6.1.1.1 do Regulamento que diz: a solicitação
deve ser feita com trinta dias de antecedência.
Exemplo: solicitou hoje, será atendida 30 dias
depois. O bom é que você pode alterar seu
percentual a qualquer momento do ano. Aproveite
a boa notícia e aumente agora mesmo seu
percentual de contribuição. Sua aposentadoria será
ainda mais gorda.
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Sou participante e preciso que a Fundação me dê a
senha de acesso ao site.
Quase todo dia a Fundação recebe e-mail de
participante pedindo que a BANESES crie uma senha
para ele navegar na área restrita do site. Infelizmente a
Fundação não pode atender ao pedido. Explicamos:
Senha é pessoal e intransferível. Por questão de
segurança, somente o próprio participante pode criar
sua senha. E é fácil. O participante cria a senha direto
no site www.baneses.com.br
Se você perdeu a senha, é só colocar seu CPF e clicar
em Esqueci minha senha. Você será informado sobre
como criar uma nova senha.

QUEM FAZ A BANESES

Gerência de Benefícios, tudo
acontece por aqui
Pedro Paulo, um participante quer solicitar a

aposentadoria. Marcia, quando sai a folha de pagamento dos
aposentados? Guilherme, um participante espera na recepção.
Gabriela, tem empregado novo no patrocinador....
Esse é o ritmo diário da turma que mantém o coração pulsante da
BANESES: a Gerência de Benefícios.

A

GEBEN é a gerência que
atua diretamente com os
participantes, ativos e assistidos. Resolve tudo que diga respeito
a atendimento, novas inscrições,
concessão de benefícios, resgate por
desligamento, folha de pagamento
dos assistidos, atualização de cadastro dos participantes, cálculos
dos benefícios... e mais uma lista
extensa de serviços.
Ligada a Diretoria de Seguridade, a GEBEN tem à frente

o gerente Pedro Paulo Bellotti
(sentado) e Márcia Barboza como
gerente adjunta (a direita). Juntos
coordenam uma equipe formada
pelos técnicos Guilherme Lyra e
Gabriela Souza, além da estagiária
Daiana. Todos os participantes
que ligam, escrevem ou vêm até a
Fundação em busca de informação
ou serviços (à exceção de empréstimos) são atendidos por eles.
O forte aqui é a experiência e
o conhecimento. Pedro Paulo tem

mais de 30 anos de Fundação,
Márcia e Guilherme atuam na
gerência há mais de 20 anos.
Sempre tendo como guia o Regulamento do Plano da BANESES,
a equipe faz questão de manter
uma rotina de trabalho que garanta a melhor prestação de serviços
aos participantes. Estão sempre
à disposição. É só chegar.

SERVICOS ELETRONICOS

Ativos - Simulem seu
benefício futuro

Aposentados - Recebam o
contracheque por e-mail

Sim, é possível fazer esse cálculo que está à
sua disposição na área restrita do site www.
baneses.com.br. Clique em Simular Benefício
e confira suas informações pessoais. O serviço
eletrônico existe há vários anos, e passou a
utilizar uma tecnologia que oferece maior
estabilidade. O novo layout permite simular
aposentadoria antecipada, aposentadoria
normal, aumento de percentual e aporte.
Trocando valores e datas você confere qual
será o benefício a receber, de acordo com a
reserva a ser acumulada. Não tem mistério.

Durante o segundo semestre de 2012, a
Fundação Banestes estará oferecendo aos
participantes assistidos o contracheque
por e-mail. Hoje, o contracheque já
é disponibilizado na área pessoal do
assistido no site da BANESES, mas
também é enviado impresso à residência.
Visando reduzir custos, a BANESES
trocará o papel pelo eletrônico. Quem
preferir receber o contracheque impresso,
deverá solicitar para continuar recebendo
via Correios. Aguardem as instruções.

Notou que
estamos
diferente?
O Informativo Banestes
foi remodelado, ganhou
um novo projeto gráfico.
A intenção e levar ao
participante um jornal
que permita uma
leitura mais dinâmica,
com mais espaço para
um maior número de
notícias. Textos mais
curtos e assuntos
diversificados. Queremos
nossos participantes
muito bem informados
sobre previdência
complementar e social.
Boa leitura!
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Voluntariado: ajudar
faz bem à saúde
A atuação voluntária
aumenta a expectativa de
vida, evita doenças graves e
ainda previne o estresse e a
depressão

H

á pouco tempo, ser voluntário era apenas uma
atividade realizada para
ajudar os mais necessitados.
Hoje, sabe-se que os benefícios
para a saúde de quem pratica o
voluntariado são significativos
e podem até mesmo aumentar
a expectativa de vida. Existem
várias formas de atuação voluntária, e todos podem encontrar
alguma atividade com a qual se
identifiquem. Portanto, não é
necessário ter nenhum requisito especial para ser voluntário,
apenas disposição, boa vontade
e tempo disponível.

Por que ajudar?
Segundo especialistas, ser um
voluntário estimula a preocupação
com os outros e faz com que
ocorra uma mobilização por causas
de interesse comum. Assim, ao
estabelecer laços de solidariedade e
confiança mútua, o ser humano fica
mais fortalecido para enfrentar as crises
e torna a sociedade mais unida ao lutar
por um objetivo. Ao decidir em qual
trabalho voluntário atuará, o indivíduo
deve levar em conta os seus interesses
pessoais como tempo disponível,
motivação e principalmente se
combina com a sua personalidade.

Benefícios
para a saúde
Uma pesquisa realizada na
Universidade de Michigan (EUA)
revelou que o voluntariado aumenta
a expectativa de vida das pessoas
em cerca de quatro anos. De acordo
com a pesquisa o voluntariado
estimula a produção de hormônios
que combatem o estresse e
geram a sensação de bem-estar
que pode diminuir os efeitos da
rotina. Consequentemente evita
doenças graves como problemas
cardiovasculares e até câncer. Os
voluntários mantêm ativa uma
região do cérebro que diminui
os riscos de depressões, além de
aumentar a capacidade de resolver
problemas.

Doe seu tempo e ganhe qualidade de vida
ä Ao

ser voluntário, há a oportunidade de se fazer amigos e viver novas experiências.
ä Trabalho voluntário é uma via de mão dupla: ao doar sua energia e criatividade, quem é solidário enriquece sua formação e ainda, vivencia a satisfação
de se sentir útil.
ä O voluntariado é uma ferramenta de inclusão social. Crianças, jovens, pessoas
portadoras de deficiência, idosos e aposentados são exemplos de pessoas que
podem e devem ser mobilizados.
ä Não há fórmulas nem modelos a serem seguidos. Cada voluntário deve buscar
o seu próprio caminho e se sentir realizado com a escolha.

Onde atuar
Igrejas, hospitais, instituições e programas de melhoria
da educação, instituições voltados para as pessoas
portadoras de necessidades especiais, grupos e
organizações de preservação do meio ambiente, grupos
e movimentos de luta contra a violência, movimentos
de luta contra a pobreza e programas promovidos por
órgãos governamentais.
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