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I n f o r m a t i v o  b i m e s t r a l  d a  P R E B E G

Mais 3 fundações que olham para o futuro

www.prebeg.org.br

Além da Prebeg, que faz parte do Grupo Itaú

desde 2001 (quando o Banco Itaú S.A. assumiu o

controle do Banco BEG S.A.), outras três fundações

de previdência complementar desenvolvem

suas atividades sob patrocínio do Grupo.

Juntas, essas entidades, incluindo a Prebeg,

congregam um universo de 47.617 participantes,

sendo 34.914 ativos e 12.703 assistidos, conforme

dados de maio de 2005.

Tais números fazem com que, somadas,

as fundações do Grupo Itaú fiquem em 3º lugar

em investimentos e 4º em população, entre os

patrocinadores privados de fundos fechados de

previdência complementar do Brasil. Elas reúnem

mais que o dobro de habitantes da conhecida

cidade litorânea de Armação dos Búzios, no Rio de

Janeiro. No total, equipes formadas por mais de 50

profissionais fazem a gestão das quatro entidades.

Essa realidade demonstra a determinação

da organização em se preocupar, de fato, com o

futuro econômico, financeiro e social de seus

profissionais. Os outros três fundos patrocinados

pelo Grupo Itaú são: a Fundação Itaubanco,

constituída pelo Banco Itaú em 1960, o Funbep,

oficialmente instituído em 1951 pelo Banco

Banestado S.A. (adquirido pelo Banco Itaú em

2000), e a recém-criada Bemgeprev, com parte dos

participantes aposentados do Banco Bemge S.A.

(incorporado pelo Banco Itaú em 1998).

Conheça, agora, um pouco sobre essas

três entidades que são administradas seguindo

à risca os mesmos princípios da Prebeg:

transparência, seriedade, profissionalismo,

total cumprimento à legislação do setor e atenção

às boas práticas do segmento.

Fundação Itaubanco

Possui patrimônio de R$ 6.047,795 milhões (em

31/12/2004)  e administra seis planos: Plano de

Aposentadoria Complementar (PAC), Plano de Benefícios

Franprev, Plano de Benefícios nº 002, Plano de

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e

Planos Itaulam Básico e Suplementar. Tem sedes na cidade

de São Paulo e em Belo Horizonte e seus participantes

estão concentrados nos Estados de São Paulo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

Funbep

Com patrimônio de R$ 1.877,656 milhões

(em 31/12/2004), o Funbep oferece dois planos 

de benefícios (o Funbep I e o Funbep II) para seus

participantes que se encontram sobretudo no Paraná,

São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio de Janeiro. Sua sede é na cidade de Curitiba.

Bemgeprev

Sediada em Belo Horizonte, a entidade irá

administrar dois planos: o plano de Aposentadoria

Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e o Plano de

Benefícios nº 003 (constituído pelos participantes do

Plano nº 002, admitidos no Banco Bemge S.A. antes 

de 28 de janeiro de 1970). Atualmente alocados na

Fundação Itaubanco, os participantes desses planos 

serão transferidos para a Bemgeprev em um processo 

que deverá se estender até o final deste ano.

Os participantes da nova entidade residem

principalmente nos Estados de Minas Gerais,

Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Três visões da previdência brasileira
Conheça as principais conclusões de três estudos
que revelam particularidades sobre a previdência no Brasil.
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Veja, na página 5, alguns números que revelam um pouco mais da realidade dessas três entidades.

Total de participantes (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 31.753 pessoas

assistidos 6.556 pessoas

Funbep

ativos 2.463 pessoas

assistidos 4.736 pessoas

Idade média (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 37 anos

assistidos 63 anos

Funbep

ativos 43 anos

assistidos 57 anos

Na Bemgeprev

Entre seus 1.476 participantes assistidos 

(a entidade não possui participantes 

ativos), a idade média é de 70 anos.

Do total, 85% são homens 

e 15%, mulheres.

Média de tempo de benefício (maio de 2005)

Funbep

aposentados 8,3 anos

pensionistas 11,1 anos

Fundação Itaubanco

PAC 8,1 anos

Franprev aposentados 5,7 anos

pensionistas 10,5 anos

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) 7 anos

Plano 002 aposentados 7,3 anos

pensionistas 15,8 anos

Itaulam aposentados 3 anos

Divisão por sexo (maio de 2005)

Fundação Itaubanco Funbep

ativos assistidos ativos assistidos

53%
feminino

47%
masculino

38%
feminino

50%
feminino

42%
feminino

62%
masculino

50%
masculino
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Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade de

São Paulo, mostrou que o Brasil gasta proporcionalmente mais com seguridade social do que a

maioria dos países, tomando como base a renda per capita. A partir de um estudo do Banco Mundial 

em 61 países, os pesquisadores descobriram que o gasto público nacional com seguridade e

bem-estar social já alcança 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ante uma média mundial de 8,7%.

Outra pesquisa – dessa vez, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do

Ministério do Planejamento – apontou que, apesar das reformas realizadas na previdência social,

60,5% dos brasileiros que se aposentam por tempo de contribuição o fazem antes dos 55 anos.

Quase um quarto (24%) recebe aposentadoria sem ter completado 50 anos. No caso das mulheres,

os percentuais são ainda maiores. De cada 100 mulheres que se aposentam por tempo de

contribuição no setor privado, 76 o fazem antes dos 55 anos e 40 antes dos 50 anos.

Antes do chamado “fator previdenciário”, criado em 1998 com o objetivo de inibir essa situação,

82% dos brasileiros se aposentavam antes dos 55 anos de idade e 58%, antes de completar 50 anos.

As aposentadorias antes de 45 anos caíram ainda mais significativamente, indo de 25% (em 1997)

para 4% (em 2003).

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

dentro de 45 anos, o país será habitado por 260 milhões de brasileiros. A projeção indica

um salto de 80 milhões em relação à população atual. Outro dado interessante é que

haverá um crescimento expressivo na proporção de idosos. A fatia dos brasileiros com 

mais de 65 anos – que é hoje de apenas 5% da população total – será de quase 20%,

em 2050. A expectativa de vida saltará dos atuais 71,3 anos para 81 anos na metade do

século. Diante desse cenário, os especialistas afirmam que o brasileiro precisará trabalhar

mais a fim de garantir melhores valores para sua aposentadoria.
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NOVO TETO DO INSS

O valor máximo dos benefícios previdenciários que serão pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) passou de R$ 2.508,72 para R$ 2.668,15,
de acordo com o Decreto nº 5.443/05, publicado no Diário Oficial da União,
no dia 9 de maio.
O mesmo decreto regulamentou o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários com valor superior a um salário mínimo. Os benefícios
concedidos até maio de 2004 devem ser reajustados em 6,355%. Para os
benefícios concedidos a partir de 1º de junho de 2004, os índices variam de
acordo com o mês de concessão, conforme tabela abaixo. O valor do novo 
teto de benefícios do INSS também será aplicado ao salário-base de 
contribuição previdenciária, elevando o valor mensal máximo de contribuição 
de todos os trabalhadores com carteira assinada de R$ 275,95 para R$ 293,49.

Data de início do benefício Reajuste (%)
junho  2004 5,932
julho 2004 5,405
agosto 2004 4,641
setembro 2004 4,120
outubro 2004 3,944
novembro 2004 3,767
dezembro 2004 3,313
janeiro 2005 2,432
fevereiro 2005 1,851
março 2005 1,405
abril 2005 0,670

INFORME SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

Para conferir como estão sendo investidos os recursos da entidade, acesse
o site www.prebeg.org.br. Lá, você pode verificar todas as informações a
respeito da Política de Investimentos da Prebeg, traçada com o intuito de
garantir rentabilidade, segurança, solvência e liquidez do patrimônio.

REGULAMENTO APROVADO
O Regulamento Básico do Plano de Benefícios da Prebeg foi aprovado pela
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) no dia 13 de junho. O novo
regulamento está alinhado à legislação vigente. Agora os participantes, quando
do desligamento da patrocinadora, contam com o instituto da portabilidade,
além do autopatrocínio, benefício proporcional diferido e resgate.
Outra novidade é a desvinculação do INSS. Para estar elegível aos benefícios
previstos no plano, exceção da complementação por invalidez e do auxílio
doença, não é mais necessário comprovar o recebimento da aposentadoria 
pela Previdência Social.
As alterações nos regulamentos só afetam os participantes ativos 
e autopatrocinados, nada muda para os participantes assistidos 
(aposentados e pensionistas).
Todos os participantes do plano receberão, via correio, correspondência
específica da Prebeg, explicando em detalhes as principais mudanças efetuadas
que incorporam uma série de vantagens aos benefícios já existentes. ““O homem é o que ele acredita.”

Anton Tchekhov, escritor russo
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a De seu primeiro e único emprego – no Banco

BEG S.A., agência de Goiatuba, pequena cidade a

176 quilômetros de Goiânia (GO) –, no qual trabalhou

durante 30 anos, Custódio Valdemar de Sousa

saiu diretamente para a aposentadoria e para a

descoberta de novos desafios. Casado, pai de três

filhos e avô de três netas, Custódio é um comunicador

ímpar, capaz de transmitir grandes lições de

entusiasmo, energia e força de vontade – tanto

em rima quanto em prosa.

“Tudo o que conquistei na minha vida foi com

muita luta. Sempre acreditei profundamente que

nossos caminhos dependem de nossas escolhas, de

nosso potencial e da forma como buscamos as

oportunidades. E foi assim que pensei no momento

de minha aposentadoria, em 1994. Quando estamos

na ativa, falamos da aposentadoria o tempo todo,

mas, quando ela chega, a gente se assusta um pouco.

No meu caso, foram muito importantes

as atividades paralelas que eu já exercia quando

estava no BEG. Sou, atualmente, editor do jornal

‘O Bandeirante’, que circula na região com uma

tiragem de 2 mil exemplares. Trata-se de uma antiga

paixão que me acompanha desde a época do colegial,

quando fundei a publicação, em 1962, ainda como um

periódico mimeografado. Para completar, tenho um

programa semanal de variedades na Rádio Goiatuba,

na qual fui o criador da primeira equipe de esportes.

Nesse bate-papo semanal com os ouvintes, comento

os principais assuntos do momento, todos os

sábados, das 8h às 11h.

Outras duas grandes paixões que tenho são a

música e a poesia. Cheguei até mesmo a gravar dois

compactos simples, com quatro canções de minha

autoria (Aluno apaixonado, Somente um beijo,

Não adianta chorar e Mas, que fria), nos idos dos

anos 60, e continuo compondo até hoje. Quem sabe

ainda gravo um novo CD? Na poesia, participei

inclusive da obra ‘Antologia Poética de Cidades

Brasileiras’, em 1986. Faço parte também do

Movimento Cultural Terra Jóia, fundado com o intuito

de promover a cultura em nossa região. E por aí vai...

A vida é uma seqüência
de fatos e a aposentadoria
é apenas um desses fatos.
É preciso continuar sempre
fazendo novos planos e não
se deixar abater por eventuais
limitações que surgem apenas
para confirmar nossa força.”

Senhor multimídia
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A obediência às normas é 

condição necessária, mas não suficiente

à boa governança e à boa gestão das

entidades fechadas de previdência

complementar – EFPC. Condição suficiente

é a procura, dentre as possibilidades

oferecidas pelas normas, da melhor

alternativa para os participantes dos planos

de benefícios operados pelos fundos de

pensão, respeitadas as características e

particularidades de cada plano.

Ao estabelecer princípios, regras e

práticas de governança, gestão e controles

internos a serem observados pelas entidades

fechadas de previdência complementar, a

Resolução CGPC nº 13 deflagrou um

profundo processo de mudança de cultura

de governança no sistema de previdência

complementar fechado.

O que se pretende é direcionar a

governança e a gestão dos fundos de

pensão para um processo permanente de

identificação, mensuração, controle e

monitoramento de riscos, com contínuo

aperfeiçoamento dos controles internos,

visando mitigar aqueles riscos.

É uma tarefa hercúlea, uma mudança

radical, que propiciará um salto de qualidade

em todo o aparato normativo: doravante,

menos tratamento igual aos desiguais,

mais respeito à diversidade de portes,

complexidades e características das 

350 entidades fechadas de previdência

complementar e quase 1.000 planos;

menos controles quantitativos, mais

controles prudenciais; mais

liberdade para os dirigentes, com

aumento de suas responsabilidades;

e uma fiscalização que aponta as

irregularidades, mas busca apontar também

para a necessidade de aperfeiçoamento das

deficiências de controle que as propiciaram.

É preciso mapear e hierarquizar as

vulnerabilidades mais importantes, que mais

colocam em risco o alcance dos objetivos 

de longo prazo dos planos: taxas de juros

atuariais mantidas em patamares muito

altos; busca de rentabilidade sem avaliação

criteriosa e conservadora dos riscos

inerentes; tábuas de mortalidade e outras

premissas não aderentes à massa de

participantes; suficiência da competência

técnica e gerencial dos dirigentes;

comunicação adequada com os

participantes etc.

A fiscalização da Secretaria de

Previdência Complementar – SPC tem saído

a campo, com o objetivo primordial de

avaliar o plano e o cronograma de

adequação da entidade fechada de

previdência complementar aos princípios e

regras e às práticas de governança, gestão e

controles internos de que trata a Resolução

CGPC nº 13. Um trabalho novo, para os

fundos de pensão e para a fiscalização da

SPC, feito de uma forma nova. Além da

metodologia tradicional, de solicitar

documentos, atas, bases de dados, agora a

fiscalização faz também reuniões 

com a diretoria, com o conselho

deliberativo, com o conselho fiscal,

com o comitê de investimentos, com 

a auditoria interna, com a auditoria

independente.

Procura-se, nessas reuniões, sentir

o envolvimento direto dos dirigentes

no trabalho de diagnóstico das

vulnerabilidades dos planos 

operados pela EFPC, e no programa 

de aperfeiçoamentos de controles,

e quais as metas para este ano.

Procura-se sentir o grau de

conscientização do conselho fiscal

para as suas novas funções, de órgão

de controle interno. Procura-se sentir a

capacitação técnica e gerencial dos

dirigentes para a tarefa de conduzir o

fundo de pensão que administram.

Tudo isso, porque somente 

com envolvimento dos dirigentes,

com profissionalismo, e com

competência técnica e gerencial

compatível com a complexidade das

funções exercidas, nosso sistema dará

o salto de qualidade imprescindível

para fazer frente ao crescimento,

que já se observa, na previdência

complementar fechada.

* Waldemir Bargieri é diretor de 

Fiscalização da Secretaria de Previdência

Complementar – SPC.
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NOVO TETO DO INSS

O valor máximo dos benefícios previdenciários que serão pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) passou de R$ 2.508,72 para R$ 2.668,15,
de acordo com o Decreto nº 5.443/05, publicado no Diário Oficial da União,
no dia 9 de maio.
O mesmo decreto regulamentou o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários com valor superior a um salário mínimo. Os benefícios
concedidos até maio de 2004 devem ser reajustados em 6,355%. Para os
benefícios concedidos a partir de 1º de junho de 2004, os índices variam de
acordo com o mês de concessão, conforme tabela abaixo. O valor do novo 
teto de benefícios do INSS também será aplicado ao salário-base de 
contribuição previdenciária, elevando o valor mensal máximo de contribuição 
de todos os trabalhadores com carteira assinada de R$ 275,95 para R$ 293,49.

Data de início do benefício Reajuste (%)
junho  2004 5,932
julho 2004 5,405
agosto 2004 4,641
setembro 2004 4,120
outubro 2004 3,944
novembro 2004 3,767
dezembro 2004 3,313
janeiro 2005 2,432
fevereiro 2005 1,851
março 2005 1,405
abril 2005 0,670

INFORME SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

Para conferir como estão sendo investidos os recursos da entidade, acesse
o site www.prebeg.org.br. Lá, você pode verificar todas as informações a
respeito da Política de Investimentos da Prebeg, traçada com o intuito de
garantir rentabilidade, segurança, solvência e liquidez do patrimônio.

REGULAMENTO APROVADO
O Regulamento Básico do Plano de Benefícios da Prebeg foi aprovado pela
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) no dia 13 de junho. O novo
regulamento está alinhado à legislação vigente. Agora os participantes, quando
do desligamento da patrocinadora, contam com o instituto da portabilidade,
além do autopatrocínio, benefício proporcional diferido e resgate.
Outra novidade é a desvinculação do INSS. Para estar elegível aos benefícios
previstos no plano, exceção da complementação por invalidez e do auxílio
doença, não é mais necessário comprovar o recebimento da aposentadoria 
pela Previdência Social.
As alterações nos regulamentos só afetam os participantes ativos 
e autopatrocinados, nada muda para os participantes assistidos 
(aposentados e pensionistas).
Todos os participantes do plano receberão, via correio, correspondência
específica da Prebeg, explicando em detalhes as principais mudanças efetuadas
que incorporam uma série de vantagens aos benefícios já existentes. ““O homem é o que ele acredita.”

Anton Tchekhov, escritor russo
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BEG S.A., agência de Goiatuba, pequena cidade a

176 quilômetros de Goiânia (GO) –, no qual trabalhou

durante 30 anos, Custódio Valdemar de Sousa

saiu diretamente para a aposentadoria e para a

descoberta de novos desafios. Casado, pai de três

filhos e avô de três netas, Custódio é um comunicador

ímpar, capaz de transmitir grandes lições de

entusiasmo, energia e força de vontade – tanto

em rima quanto em prosa.

“Tudo o que conquistei na minha vida foi com

muita luta. Sempre acreditei profundamente que

nossos caminhos dependem de nossas escolhas, de

nosso potencial e da forma como buscamos as

oportunidades. E foi assim que pensei no momento

de minha aposentadoria, em 1994. Quando estamos

na ativa, falamos da aposentadoria o tempo todo,

mas, quando ela chega, a gente se assusta um pouco.

No meu caso, foram muito importantes

as atividades paralelas que eu já exercia quando

estava no BEG. Sou, atualmente, editor do jornal

‘O Bandeirante’, que circula na região com uma

tiragem de 2 mil exemplares. Trata-se de uma antiga

paixão que me acompanha desde a época do colegial,

quando fundei a publicação, em 1962, ainda como um

periódico mimeografado. Para completar, tenho um

programa semanal de variedades na Rádio Goiatuba,

na qual fui o criador da primeira equipe de esportes.

Nesse bate-papo semanal com os ouvintes, comento

os principais assuntos do momento, todos os

sábados, das 8h às 11h.

Outras duas grandes paixões que tenho são a

música e a poesia. Cheguei até mesmo a gravar dois

compactos simples, com quatro canções de minha

autoria (Aluno apaixonado, Somente um beijo,

Não adianta chorar e Mas, que fria), nos idos dos

anos 60, e continuo compondo até hoje. Quem sabe

ainda gravo um novo CD? Na poesia, participei

inclusive da obra ‘Antologia Poética de Cidades

Brasileiras’, em 1986. Faço parte também do

Movimento Cultural Terra Jóia, fundado com o intuito

de promover a cultura em nossa região. E por aí vai...

A vida é uma seqüência
de fatos e a aposentadoria
é apenas um desses fatos.
É preciso continuar sempre
fazendo novos planos e não
se deixar abater por eventuais
limitações que surgem apenas
para confirmar nossa força.”

Senhor multimídia
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A obediência às normas é 

condição necessária, mas não suficiente

à boa governança e à boa gestão das

entidades fechadas de previdência

complementar – EFPC. Condição suficiente

é a procura, dentre as possibilidades

oferecidas pelas normas, da melhor

alternativa para os participantes dos planos

de benefícios operados pelos fundos de

pensão, respeitadas as características e

particularidades de cada plano.

Ao estabelecer princípios, regras e

práticas de governança, gestão e controles

internos a serem observados pelas entidades

fechadas de previdência complementar, a

Resolução CGPC nº 13 deflagrou um

profundo processo de mudança de cultura

de governança no sistema de previdência

complementar fechado.

O que se pretende é direcionar a

governança e a gestão dos fundos de

pensão para um processo permanente de

identificação, mensuração, controle e

monitoramento de riscos, com contínuo

aperfeiçoamento dos controles internos,

visando mitigar aqueles riscos.

É uma tarefa hercúlea, uma mudança

radical, que propiciará um salto de qualidade

em todo o aparato normativo: doravante,

menos tratamento igual aos desiguais,

mais respeito à diversidade de portes,

complexidades e características das 

350 entidades fechadas de previdência

complementar e quase 1.000 planos;

menos controles quantitativos, mais

controles prudenciais; mais

liberdade para os dirigentes, com

aumento de suas responsabilidades;

e uma fiscalização que aponta as

irregularidades, mas busca apontar também

para a necessidade de aperfeiçoamento das

deficiências de controle que as propiciaram.

É preciso mapear e hierarquizar as

vulnerabilidades mais importantes, que mais

colocam em risco o alcance dos objetivos 

de longo prazo dos planos: taxas de juros

atuariais mantidas em patamares muito

altos; busca de rentabilidade sem avaliação

criteriosa e conservadora dos riscos

inerentes; tábuas de mortalidade e outras

premissas não aderentes à massa de

participantes; suficiência da competência

técnica e gerencial dos dirigentes;

comunicação adequada com os

participantes etc.

A fiscalização da Secretaria de

Previdência Complementar – SPC tem saído

a campo, com o objetivo primordial de

avaliar o plano e o cronograma de

adequação da entidade fechada de

previdência complementar aos princípios e

regras e às práticas de governança, gestão e

controles internos de que trata a Resolução

CGPC nº 13. Um trabalho novo, para os

fundos de pensão e para a fiscalização da

SPC, feito de uma forma nova. Além da

metodologia tradicional, de solicitar

documentos, atas, bases de dados, agora a

fiscalização faz também reuniões 

com a diretoria, com o conselho

deliberativo, com o conselho fiscal,

com o comitê de investimentos, com 

a auditoria interna, com a auditoria

independente.

Procura-se, nessas reuniões, sentir

o envolvimento direto dos dirigentes

no trabalho de diagnóstico das

vulnerabilidades dos planos 

operados pela EFPC, e no programa 

de aperfeiçoamentos de controles,

e quais as metas para este ano.

Procura-se sentir o grau de

conscientização do conselho fiscal

para as suas novas funções, de órgão

de controle interno. Procura-se sentir a

capacitação técnica e gerencial dos

dirigentes para a tarefa de conduzir o

fundo de pensão que administram.

Tudo isso, porque somente 

com envolvimento dos dirigentes,

com profissionalismo, e com

competência técnica e gerencial

compatível com a complexidade das

funções exercidas, nosso sistema dará

o salto de qualidade imprescindível

para fazer frente ao crescimento,

que já se observa, na previdência

complementar fechada.

* Waldemir Bargieri é diretor de 

Fiscalização da Secretaria de Previdência

Complementar – SPC.
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NOVO TETO DO INSS

O valor máximo dos benefícios previdenciários que serão pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) passou de R$ 2.508,72 para R$ 2.668,15,
de acordo com o Decreto nº 5.443/05, publicado no Diário Oficial da União,
no dia 9 de maio.
O mesmo decreto regulamentou o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários com valor superior a um salário mínimo. Os benefícios
concedidos até maio de 2004 devem ser reajustados em 6,355%. Para os
benefícios concedidos a partir de 1º de junho de 2004, os índices variam de
acordo com o mês de concessão, conforme tabela abaixo. O valor do novo 
teto de benefícios do INSS também será aplicado ao salário-base de 
contribuição previdenciária, elevando o valor mensal máximo de contribuição 
de todos os trabalhadores com carteira assinada de R$ 275,95 para R$ 293,49.

Data de início do benefício Reajuste (%)
junho  2004 5,932
julho 2004 5,405
agosto 2004 4,641
setembro 2004 4,120
outubro 2004 3,944
novembro 2004 3,767
dezembro 2004 3,313
janeiro 2005 2,432
fevereiro 2005 1,851
março 2005 1,405
abril 2005 0,670

INFORME SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

Para conferir como estão sendo investidos os recursos da entidade, acesse
o site www.prebeg.org.br. Lá, você pode verificar todas as informações a
respeito da Política de Investimentos da Prebeg, traçada com o intuito de
garantir rentabilidade, segurança, solvência e liquidez do patrimônio.

REGULAMENTO APROVADO
O Regulamento Básico do Plano de Benefícios da Prebeg foi aprovado pela
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) no dia 13 de junho. O novo
regulamento está alinhado à legislação vigente. Agora os participantes, quando
do desligamento da patrocinadora, contam com o instituto da portabilidade,
além do autopatrocínio, benefício proporcional diferido e resgate.
Outra novidade é a desvinculação do INSS. Para estar elegível aos benefícios
previstos no plano, exceção da complementação por invalidez e do auxílio
doença, não é mais necessário comprovar o recebimento da aposentadoria 
pela Previdência Social.
As alterações nos regulamentos só afetam os participantes ativos 
e autopatrocinados, nada muda para os participantes assistidos 
(aposentados e pensionistas).
Todos os participantes do plano receberão, via correio, correspondência
específica da Prebeg, explicando em detalhes as principais mudanças efetuadas
que incorporam uma série de vantagens aos benefícios já existentes. ““O homem é o que ele acredita.”

Anton Tchekhov, escritor russo
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176 quilômetros de Goiânia (GO) –, no qual trabalhou

durante 30 anos, Custódio Valdemar de Sousa

saiu diretamente para a aposentadoria e para a

descoberta de novos desafios. Casado, pai de três

filhos e avô de três netas, Custódio é um comunicador

ímpar, capaz de transmitir grandes lições de

entusiasmo, energia e força de vontade – tanto

em rima quanto em prosa.

“Tudo o que conquistei na minha vida foi com

muita luta. Sempre acreditei profundamente que

nossos caminhos dependem de nossas escolhas, de

nosso potencial e da forma como buscamos as

oportunidades. E foi assim que pensei no momento

de minha aposentadoria, em 1994. Quando estamos

na ativa, falamos da aposentadoria o tempo todo,

mas, quando ela chega, a gente se assusta um pouco.

No meu caso, foram muito importantes

as atividades paralelas que eu já exercia quando

estava no BEG. Sou, atualmente, editor do jornal

‘O Bandeirante’, que circula na região com uma

tiragem de 2 mil exemplares. Trata-se de uma antiga

paixão que me acompanha desde a época do colegial,

quando fundei a publicação, em 1962, ainda como um

periódico mimeografado. Para completar, tenho um

programa semanal de variedades na Rádio Goiatuba,

na qual fui o criador da primeira equipe de esportes.

Nesse bate-papo semanal com os ouvintes, comento

os principais assuntos do momento, todos os

sábados, das 8h às 11h.

Outras duas grandes paixões que tenho são a

música e a poesia. Cheguei até mesmo a gravar dois

compactos simples, com quatro canções de minha

autoria (Aluno apaixonado, Somente um beijo,

Não adianta chorar e Mas, que fria), nos idos dos

anos 60, e continuo compondo até hoje. Quem sabe

ainda gravo um novo CD? Na poesia, participei

inclusive da obra ‘Antologia Poética de Cidades

Brasileiras’, em 1986. Faço parte também do

Movimento Cultural Terra Jóia, fundado com o intuito

de promover a cultura em nossa região. E por aí vai...

A vida é uma seqüência
de fatos e a aposentadoria
é apenas um desses fatos.
É preciso continuar sempre
fazendo novos planos e não
se deixar abater por eventuais
limitações que surgem apenas
para confirmar nossa força.”

Senhor multimídia
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o Waldemir Bargieri*

A obediência às normas é 

condição necessária, mas não suficiente

à boa governança e à boa gestão das

entidades fechadas de previdência

complementar – EFPC. Condição suficiente

é a procura, dentre as possibilidades

oferecidas pelas normas, da melhor

alternativa para os participantes dos planos

de benefícios operados pelos fundos de

pensão, respeitadas as características e

particularidades de cada plano.

Ao estabelecer princípios, regras e

práticas de governança, gestão e controles

internos a serem observados pelas entidades

fechadas de previdência complementar, a

Resolução CGPC nº 13 deflagrou um

profundo processo de mudança de cultura

de governança no sistema de previdência

complementar fechado.

O que se pretende é direcionar a

governança e a gestão dos fundos de

pensão para um processo permanente de

identificação, mensuração, controle e

monitoramento de riscos, com contínuo

aperfeiçoamento dos controles internos,

visando mitigar aqueles riscos.

É uma tarefa hercúlea, uma mudança

radical, que propiciará um salto de qualidade

em todo o aparato normativo: doravante,

menos tratamento igual aos desiguais,

mais respeito à diversidade de portes,

complexidades e características das 

350 entidades fechadas de previdência

complementar e quase 1.000 planos;

menos controles quantitativos, mais

controles prudenciais; mais

liberdade para os dirigentes, com

aumento de suas responsabilidades;

e uma fiscalização que aponta as

irregularidades, mas busca apontar também

para a necessidade de aperfeiçoamento das

deficiências de controle que as propiciaram.

É preciso mapear e hierarquizar as

vulnerabilidades mais importantes, que mais

colocam em risco o alcance dos objetivos 

de longo prazo dos planos: taxas de juros

atuariais mantidas em patamares muito

altos; busca de rentabilidade sem avaliação

criteriosa e conservadora dos riscos

inerentes; tábuas de mortalidade e outras

premissas não aderentes à massa de

participantes; suficiência da competência

técnica e gerencial dos dirigentes;

comunicação adequada com os

participantes etc.

A fiscalização da Secretaria de

Previdência Complementar – SPC tem saído

a campo, com o objetivo primordial de

avaliar o plano e o cronograma de

adequação da entidade fechada de

previdência complementar aos princípios e

regras e às práticas de governança, gestão e

controles internos de que trata a Resolução

CGPC nº 13. Um trabalho novo, para os

fundos de pensão e para a fiscalização da

SPC, feito de uma forma nova. Além da

metodologia tradicional, de solicitar

documentos, atas, bases de dados, agora a

fiscalização faz também reuniões 

com a diretoria, com o conselho

deliberativo, com o conselho fiscal,

com o comitê de investimentos, com 

a auditoria interna, com a auditoria

independente.

Procura-se, nessas reuniões, sentir

o envolvimento direto dos dirigentes

no trabalho de diagnóstico das

vulnerabilidades dos planos 

operados pela EFPC, e no programa 

de aperfeiçoamentos de controles,

e quais as metas para este ano.

Procura-se sentir o grau de

conscientização do conselho fiscal

para as suas novas funções, de órgão

de controle interno. Procura-se sentir a

capacitação técnica e gerencial dos

dirigentes para a tarefa de conduzir o

fundo de pensão que administram.

Tudo isso, porque somente 

com envolvimento dos dirigentes,

com profissionalismo, e com

competência técnica e gerencial

compatível com a complexidade das

funções exercidas, nosso sistema dará

o salto de qualidade imprescindível

para fazer frente ao crescimento,

que já se observa, na previdência

complementar fechada.

* Waldemir Bargieri é diretor de 

Fiscalização da Secretaria de Previdência

Complementar – SPC.
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As entidades em números

maio/junho2005 ano3 nº11

I n f o r m a t i v o  b i m e s t r a l  d a  P R E B E G

Mais 3 fundações que olham para o futuro

www.prebeg.org.br

Além da Prebeg, que faz parte do Grupo Itaú

desde 2001 (quando o Banco Itaú S.A. assumiu o

controle do Banco BEG S.A.), outras três fundações

de previdência complementar desenvolvem

suas atividades sob patrocínio do Grupo.

Juntas, essas entidades, incluindo a Prebeg,

congregam um universo de 47.617 participantes,

sendo 34.914 ativos e 12.703 assistidos, conforme

dados de maio de 2005.

Tais números fazem com que, somadas,

as fundações do Grupo Itaú fiquem em 3º lugar

em investimentos e 4º em população, entre os

patrocinadores privados de fundos fechados de

previdência complementar do Brasil. Elas reúnem

mais que o dobro de habitantes da conhecida

cidade litorânea de Armação dos Búzios, no Rio de

Janeiro. No total, equipes formadas por mais de 50

profissionais fazem a gestão das quatro entidades.

Essa realidade demonstra a determinação

da organização em se preocupar, de fato, com o

futuro econômico, financeiro e social de seus

profissionais. Os outros três fundos patrocinados

pelo Grupo Itaú são: a Fundação Itaubanco,

constituída pelo Banco Itaú em 1960, o Funbep,

oficialmente instituído em 1951 pelo Banco

Banestado S.A. (adquirido pelo Banco Itaú em

2000), e a recém-criada Bemgeprev, com parte dos

participantes aposentados do Banco Bemge S.A.

(incorporado pelo Banco Itaú em 1998).

Conheça, agora, um pouco sobre essas

três entidades que são administradas seguindo

à risca os mesmos princípios da Prebeg:

transparência, seriedade, profissionalismo,

total cumprimento à legislação do setor e atenção

às boas práticas do segmento.

Fundação Itaubanco

Possui patrimônio de R$ 6.047,795 milhões (em

31/12/2004)  e administra seis planos: Plano de

Aposentadoria Complementar (PAC), Plano de Benefícios

Franprev, Plano de Benefícios nº 002, Plano de

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e

Planos Itaulam Básico e Suplementar. Tem sedes na cidade

de São Paulo e em Belo Horizonte e seus participantes

estão concentrados nos Estados de São Paulo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

Funbep

Com patrimônio de R$ 1.877,656 milhões

(em 31/12/2004), o Funbep oferece dois planos 

de benefícios (o Funbep I e o Funbep II) para seus

participantes que se encontram sobretudo no Paraná,

São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio de Janeiro. Sua sede é na cidade de Curitiba.

Bemgeprev

Sediada em Belo Horizonte, a entidade irá

administrar dois planos: o plano de Aposentadoria

Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e o Plano de

Benefícios nº 003 (constituído pelos participantes do

Plano nº 002, admitidos no Banco Bemge S.A. antes 

de 28 de janeiro de 1970). Atualmente alocados na

Fundação Itaubanco, os participantes desses planos 

serão transferidos para a Bemgeprev em um processo 

que deverá se estender até o final deste ano.

Os participantes da nova entidade residem

principalmente nos Estados de Minas Gerais,

Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Três visões da previdência brasileira
Conheça as principais conclusões de três estudos
que revelam particularidades sobre a previdência no Brasil.
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Veja, na página 5, alguns números que revelam um pouco mais da realidade dessas três entidades.

Total de participantes (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 31.753 pessoas

assistidos 6.556 pessoas

Funbep

ativos 2.463 pessoas

assistidos 4.736 pessoas

Idade média (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 37 anos

assistidos 63 anos

Funbep

ativos 43 anos

assistidos 57 anos

Na Bemgeprev

Entre seus 1.476 participantes assistidos 

(a entidade não possui participantes 

ativos), a idade média é de 70 anos.

Do total, 85% são homens 

e 15%, mulheres.

Média de tempo de benefício (maio de 2005)

Funbep

aposentados 8,3 anos

pensionistas 11,1 anos

Fundação Itaubanco

PAC 8,1 anos

Franprev aposentados 5,7 anos

pensionistas 10,5 anos

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) 7 anos

Plano 002 aposentados 7,3 anos

pensionistas 15,8 anos

Itaulam aposentados 3 anos

Divisão por sexo (maio de 2005)

Fundação Itaubanco Funbep

ativos assistidos ativos assistidos

53%
feminino

47%
masculino

38%
feminino

50%
feminino

42%
feminino

62%
masculino

50%
masculino
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Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade de

São Paulo, mostrou que o Brasil gasta proporcionalmente mais com seguridade social do que a

maioria dos países, tomando como base a renda per capita. A partir de um estudo do Banco Mundial 

em 61 países, os pesquisadores descobriram que o gasto público nacional com seguridade e

bem-estar social já alcança 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ante uma média mundial de 8,7%.

Outra pesquisa – dessa vez, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do

Ministério do Planejamento – apontou que, apesar das reformas realizadas na previdência social,

60,5% dos brasileiros que se aposentam por tempo de contribuição o fazem antes dos 55 anos.

Quase um quarto (24%) recebe aposentadoria sem ter completado 50 anos. No caso das mulheres,

os percentuais são ainda maiores. De cada 100 mulheres que se aposentam por tempo de

contribuição no setor privado, 76 o fazem antes dos 55 anos e 40 antes dos 50 anos.

Antes do chamado “fator previdenciário”, criado em 1998 com o objetivo de inibir essa situação,

82% dos brasileiros se aposentavam antes dos 55 anos de idade e 58%, antes de completar 50 anos.

As aposentadorias antes de 45 anos caíram ainda mais significativamente, indo de 25% (em 1997)

para 4% (em 2003).

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

dentro de 45 anos, o país será habitado por 260 milhões de brasileiros. A projeção indica

um salto de 80 milhões em relação à população atual. Outro dado interessante é que

haverá um crescimento expressivo na proporção de idosos. A fatia dos brasileiros com 

mais de 65 anos – que é hoje de apenas 5% da população total – será de quase 20%,

em 2050. A expectativa de vida saltará dos atuais 71,3 anos para 81 anos na metade do

século. Diante desse cenário, os especialistas afirmam que o brasileiro precisará trabalhar

mais a fim de garantir melhores valores para sua aposentadoria.
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Além da Prebeg, que faz parte do Grupo Itaú

desde 2001 (quando o Banco Itaú S.A. assumiu o

controle do Banco BEG S.A.), outras três fundações

de previdência complementar desenvolvem

suas atividades sob patrocínio do Grupo.

Juntas, essas entidades, incluindo a Prebeg,

congregam um universo de 47.617 participantes,

sendo 34.914 ativos e 12.703 assistidos, conforme

dados de maio de 2005.

Tais números fazem com que, somadas,

as fundações do Grupo Itaú fiquem em 3º lugar

em investimentos e 4º em população, entre os

patrocinadores privados de fundos fechados de

previdência complementar do Brasil. Elas reúnem

mais que o dobro de habitantes da conhecida

cidade litorânea de Armação dos Búzios, no Rio de

Janeiro. No total, equipes formadas por mais de 50

profissionais fazem a gestão das quatro entidades.

Essa realidade demonstra a determinação

da organização em se preocupar, de fato, com o

futuro econômico, financeiro e social de seus

profissionais. Os outros três fundos patrocinados

pelo Grupo Itaú são: a Fundação Itaubanco,

constituída pelo Banco Itaú em 1960, o Funbep,

oficialmente instituído em 1951 pelo Banco

Banestado S.A. (adquirido pelo Banco Itaú em

2000), e a recém-criada Bemgeprev, com parte dos

participantes aposentados do Banco Bemge S.A.

(incorporado pelo Banco Itaú em 1998).

Conheça, agora, um pouco sobre essas

três entidades que são administradas seguindo

à risca os mesmos princípios da Prebeg:

transparência, seriedade, profissionalismo,

total cumprimento à legislação do setor e atenção

às boas práticas do segmento.

Fundação Itaubanco

Possui patrimônio de R$ 6.047,795 milhões (em

31/12/2004)  e administra seis planos: Plano de

Aposentadoria Complementar (PAC), Plano de Benefícios

Franprev, Plano de Benefícios nº 002, Plano de

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e

Planos Itaulam Básico e Suplementar. Tem sedes na cidade

de São Paulo e em Belo Horizonte e seus participantes

estão concentrados nos Estados de São Paulo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

Funbep

Com patrimônio de R$ 1.877,656 milhões

(em 31/12/2004), o Funbep oferece dois planos 

de benefícios (o Funbep I e o Funbep II) para seus

participantes que se encontram sobretudo no Paraná,

São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio de Janeiro. Sua sede é na cidade de Curitiba.

Bemgeprev

Sediada em Belo Horizonte, a entidade irá

administrar dois planos: o plano de Aposentadoria

Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) e o Plano de

Benefícios nº 003 (constituído pelos participantes do

Plano nº 002, admitidos no Banco Bemge S.A. antes 

de 28 de janeiro de 1970). Atualmente alocados na

Fundação Itaubanco, os participantes desses planos 

serão transferidos para a Bemgeprev em um processo 

que deverá se estender até o final deste ano.

Os participantes da nova entidade residem

principalmente nos Estados de Minas Gerais,

Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Três visões da previdência brasileira
Conheça as principais conclusões de três estudos
que revelam particularidades sobre a previdência no Brasil.
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Veja, na página 5, alguns números que revelam um pouco mais da realidade dessas três entidades.

Total de participantes (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 31.753 pessoas

assistidos 6.556 pessoas

Funbep

ativos 2.463 pessoas

assistidos 4.736 pessoas

Idade média (maio de 2005)

Fundação Itaubanco

ativos 37 anos

assistidos 63 anos

Funbep

ativos 43 anos

assistidos 57 anos

Na Bemgeprev

Entre seus 1.476 participantes assistidos 

(a entidade não possui participantes 

ativos), a idade média é de 70 anos.

Do total, 85% são homens 

e 15%, mulheres.

Média de tempo de benefício (maio de 2005)

Funbep

aposentados 8,3 anos

pensionistas 11,1 anos

Fundação Itaubanco

PAC 8,1 anos

Franprev aposentados 5,7 anos

pensionistas 10,5 anos

Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia (ACMV) 7 anos

Plano 002 aposentados 7,3 anos

pensionistas 15,8 anos

Itaulam aposentados 3 anos

Divisão por sexo (maio de 2005)

Fundação Itaubanco Funbep

ativos assistidos ativos assistidos

53%
feminino

47%
masculino

38%
feminino

50%
feminino

42%
feminino

62%
masculino

50%
masculino
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Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade de

São Paulo, mostrou que o Brasil gasta proporcionalmente mais com seguridade social do que a

maioria dos países, tomando como base a renda per capita. A partir de um estudo do Banco Mundial 

em 61 países, os pesquisadores descobriram que o gasto público nacional com seguridade e

bem-estar social já alcança 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ante uma média mundial de 8,7%.

Outra pesquisa – dessa vez, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do

Ministério do Planejamento – apontou que, apesar das reformas realizadas na previdência social,

60,5% dos brasileiros que se aposentam por tempo de contribuição o fazem antes dos 55 anos.

Quase um quarto (24%) recebe aposentadoria sem ter completado 50 anos. No caso das mulheres,

os percentuais são ainda maiores. De cada 100 mulheres que se aposentam por tempo de

contribuição no setor privado, 76 o fazem antes dos 55 anos e 40 antes dos 50 anos.

Antes do chamado “fator previdenciário”, criado em 1998 com o objetivo de inibir essa situação,

82% dos brasileiros se aposentavam antes dos 55 anos de idade e 58%, antes de completar 50 anos.

As aposentadorias antes de 45 anos caíram ainda mais significativamente, indo de 25% (em 1997)

para 4% (em 2003).

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

dentro de 45 anos, o país será habitado por 260 milhões de brasileiros. A projeção indica

um salto de 80 milhões em relação à população atual. Outro dado interessante é que

haverá um crescimento expressivo na proporção de idosos. A fatia dos brasileiros com 

mais de 65 anos – que é hoje de apenas 5% da população total – será de quase 20%,

em 2050. A expectativa de vida saltará dos atuais 71,3 anos para 81 anos na metade do

século. Diante desse cenário, os especialistas afirmam que o brasileiro precisará trabalhar

mais a fim de garantir melhores valores para sua aposentadoria.
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