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RESUMO 

O segmento de previdência privada fechada tem 3,2 milhões de participantes e 

assistidos com mais de 1.000 planos de previdência administrados por 330 fundos de pensão 

(EFPC). Para que essas entidades cumpram a sua missão é necessário um acompanhamento 

dos recursos acumulados, do desempenho atingido pelos investimentos e a avaliação de se o 

montante acumulado permite o complemento de renda esperado, e também se faz necessário 

que os participantes dos planos de previdência tenham acesso às informações de sua 

performance. Este trabalho abordará o estudo desses fundos de pensão, com foco naqueles 

cujo patrocínio é de uma entidade pública regida pela Lei Complementar nº108/2001, que 

disciplina a relação dessas entidades públicas, enquanto patrocinadoras, com suas respectivas 

entidades fechadas de previdência privada. Há diferenças significativas entre os fundos de 

pensão e as demais empresas, porém os fundos de pensão passam por problemas similares nos 

aspectos de gestão e governança. Este trabalho analisará a governança dos fundos de pensão e 

o papel e atribuições da área de Controladoria, normalmente a responsável por gerar 

informações para alta administração das empresas em geral, adaptando-as ao contexto da 

previdência. Como caso prático, será analisada a PREVI - Fundo de Pensão dos Funcionários 

do Banco do Brasil e sua área de controladoria. A PREVI é uma entidade fechada de 

previdência complementar, fundada há 109 anos, maior fundo de pensão de América Latina e 

o 27o do mundo. Atualmente administra três planos de previdência que totalizam mais de R$ 

160 bilhões em ativos.  

 

 

Palavras-chave: Previdência Complementar. Controladoria. Fundos de pensão. Governança 

Corporativa. 

 

  



ABSTRACT 

 

The private pension fund segment has 3.2 million members and beneficiaries and has over 

1,000 pension plans administered by 330 pension funds. In order to fulfill their mission, it is 

necessary that the funds monitor the accumulated resources and the investments’ 

performance, and evaluate if the cumulative amount allows the expected additional income. It 

is also necessary to provide information about the pension plans’ performance to its members. 

This study will discuss these pension funds, focusing on those whose sponsorship is a public 

entity governed by the Complementary Law No. 108/2001, which rules the relationship of 

these public entities, as sponsors, with their respective closed private pension. There are 

significant differences between the pension funds and other companies, but pension funds 

have similar problems in terms of management and governance. This paper will examine the 

governance of pension funds and the role and responsibilities of the Controller's department, 

usually responsible for generating information to senior management of companies in general, 

under the perspective of Complementary Pension. As a case study, it will be analyzed the 

PREVI - Pension Fund for Employees of Banco do Brasil and its Controller´s department. 

The PREVI, a pension fund, founded 109 years ago, the largest pension fund in Latin 

America and the 27th in the world. Currently manages three pension plans of about more than 

R$ 160 billion in assets. 
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1 OBJETO E MÉTODO 

1.1 INTRODUÇÃO 

A proposta de abordar um tema ligado à Previdência Privada deve-se ao fato de que 

essa é uma forma de que o trabalhador dispõe para construir o seu futuro bem-estar no 

período pós-laboral.  

A maioria das pessoas poderá receber após a vida ativa um benefício de aposentadoria 

do INSS, mas, dependendo da sua renda antes de se aposentar, quanto maior ela for tanto 

maior a sua necessidade, esse benefício oferecido não será suficiente. A contribuição para a 

Previdência Privada, também chamada de Previdência Complementar, poderá permitir a 

manutenção do seu padrão social e da sua qualidade de vida. Outra alternativa, é a pessoa 

formar uma poupança individual, nessa possibilidade ela esta assumindo sozinha o risco do 

recurso acumulado não ser o suficiente para sua necessidade durante o período pós-laboral. 

Quanto mais cedo as pessoas comecem a contribuir para a previdência privada, 

maiores as possibilidades de benefícios melhores quando da aposentadoria. Entretanto, um 

componente significativo nessa análise é o desempenho dos recursos aplicados, ou seja, como 

os valores disponibilizados foram geridos pelos administradores do plano/fundo de 

previdência. 

A gestão de um fundo de previdência exige um acompanhamento dos recursos 

acumulados, do desempenho atingido, de se o montante acumulado permite o complemento 

de renda esperado; e também se faz necessário que os participantes desse plano de 

previdência tenham acesso às informações do seu plano e das decisões que foram tomadas.  

Este trabalho abordará a análise da necessidade de acompanhamento e do 

fornecimento de informações na perspectiva das entidades fechadas de previdência 

complementar cujos patrocinadores são entidades públicas, e analisará a governança dos 

fundos de pensão e o papel e atribuições da área de Controladoria – historicamente a 

responsável por gerar essas informações para alta administração das empresas em geral, 

adaptando-as ao contexto da previdência. 

Uma área de Controladoria de Gestão tem como responsabilidades: disponibilizar um 

conjunto de informações oportunas para subsidiar a gestão, gerir sistemas de informações 

propiciando informações fidedignas e apoiar as diversas áreas da empresa na consolidação e 



11 
 

 

avaliação de informações com o objetivo de gerar maior sinergia dentro da organização. 

(ALMEIDA, 1999) 

Cabe destacar que a Controladoria é uma área que produz informações e modelos, mas 

não substitui a responsabilidade dos gestores de cada área na sua tomada de decisão: ela 

procura induzi-los a buscarem a otimização do resultado da organização. (ALMEIDA, 1999) 

O fornecimento de informações pela Controladoria ao Conselho de Administração ou 

Conselho Deliberativo é essencial para que a governança aconteça. O fluxo dessas 

informações deve ocorrer da melhor forma preservando a independência do controller. 

(MARTIN, 2002) 

A importância de analisar os fundos de pensão ligados às entidades públicas deve-se a 

três pontos básicos: a) sua gestão pode sofrer ingerência político-partidária por parte do 

governo federal/estadual/municipal que pode comprometer a gestão dos ativos; b) a má gestão 

dos ativos pode levar o plano de previdência-fundo de pensão ao desequilíbrio e/ou 

comprometer os benefícios a serem pagos aos assistidos; e c) o eventual desequilíbrio, fruto 

da má gestão, poderá redundar, no final, num aumento de impostos ou em redução dos 

investimentos do Estado em assuntos mais prioritários, por ter sido necessário redirecionar 

recursos para garantir os compromissos do plano de previdência ou do fundo de pensão.  

Com este estudo objetiva-se analisar o papel de uma controladoria de gestão numa 

entidade fechada de previdência complementar regida pela Lei Complementar nº 108 

(ANEXO A), analisando a experiência da PREVI – Fundo de Pensão dos Funcionários do 

Banco do Brasil, maior fundo de pensão da América Latina e o 27o do mundo, que totalizava, 

no final de 2012, um patrimônio de mais de R$ 160 bilhões. 

 

1.2 OBJETIVO 

 Analisar o papel da Controladoria dentro do modelo de Governança das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, patrocinadas por entidades públicas.  
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1.2.1 Objetivos intermediários: 

• Analisar o modelo de previdência complementar do Brasil e compará-lo com o de 

outros países;  

• Analisar o modelo de governança dos Fundos de Pensão; 

• Levantar referências bibliográficas que respaldem a importância das atribuições 

elencadas para a controladoria de gestão; 

• Analisar a PREVI na perspectiva de modelo de governança e do papel da 

Controladoria naquela fundação. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Os temas Previdência, Controladoria e Governança Corporativa individualmente são 

muito amplos, e, reunidos, mais que multiplicam as possibilidades de análise. Em função 

disso, esta dissertação tem como objetivo analisar o papel da Controladoria dentro do modelo 

de governança de uma entidade fechada de previdência complementar regida pela Lei 

Complementar nº 108, e nessa perspectiva analisar a PREVI e a sua área de Controladoria.  

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O segmento de previdência privada é ainda pouco discutido no país. Embora nos 

últimos 20 anos se tenha assistido a uma ampliação desse segmento, o volume é pouco 

representativo para a quantidade de trabalhadores do país. A Previdência Privada tem 3,2 

milhões de participantes e assistidos (PREVIC, 2011) de um total de 63,5 milhões da 

população economicamente ativa (IBGE, 2010), o que representa 5,03% da PEA.  

As pessoas só começam a pensar em previdência quando estão próximas de se 

aposentar, mas nesse momento as possibilidades de melhoria do benefício a ser recebido são 

próximas de zero. Segundo os resultados da Pesquisa Nacional do Grau de Educação 

Financeira da População Brasileira realizada pelo Instituto Data Popular, a maior parte dos 

brasileiros não poupa e também não guarda dinheiro para garantir sua aposentadoria: apenas 

13% dos entrevistados declararam ter planos de previdência. Entre as pessoas da classe A 

somente 34% dos entrevistados têm plano de previdência, e entre os entrevistados da classe D 

esse percentual é de apenas 7%. (ENEF, 2011) 
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Por força de lei, as empresas são obrigadas a recolher contribuição (da sua parte e da 

deduzida do salário do trabalhador) para a previdência social até 10 salários mínimos.  

Os trabalhadores que recebem mais do que esse limite, para manter seu poder 

aquisitivo no período pós-laboral, necessitam contribuir também para uma previdência 

privada. O sistema é dividido em previdências abertas e fechadas. As abertas são estruturadas 

e oferecidas por seguradoras ou bancos e as contribuições são realizadas da forma acordada 

com o cliente. Já as fechadas são estruturadas a partir de uma empresa Patrocinadora ou  

entidade Instituidora e oferecidas somente aos seus funcionários ou filiados (Instituidor), e o 

valor das contribuições é paritário (Patrocinadora e Participantes) ou somente do participante 

(Instituidor).  

O foco deste trabalho está nas entidades fechadas de previdência complementar, os 

chamados fundos de pensão, e dentre essas serão analisadas aquelas cujo patrocínio é de uma 

entidade pública nos termos da Lei Complementar nº 108, que disciplina a relação dessas 

entidades públicas, enquanto patrocinadoras, com suas respectivas entidades fechadas de 

previdência privada. 

As características dos planos de benefícios oferecidos pelos fundos de pensão 

evidenciam a necessidade dos seus participantes fazerem um acompanhamento efetivo do 

desempenho do seu plano. 

O Plano de Benefício Definido tem uma característica de solidariedade entre os 

participantes em função dos seus cálculos serem atuariais com o objetivo de assegurar aos 

participantes uma renda vitalícia compatível com a recebida no período laboral. (FONTES 

FILHO, 2009) 

Nos Planos de Contribuição Definida e de Contribuição Variável as contribuições são 

fixas, as reservas de poupança de cada participante são segregadas e o valor do benefício a 

receber, quando da aposentadoria, será calculado tendo por base o volume acumulado no 

período laboral. “A individualização das reservas permite ao participante comparar e avaliar a 

atuação do gestor, gerando uma pressão de curto prazo nos resultados” (FONTES FILHO, 

2009, p. 227) 

A forma como os recursos dos planos são administrados será determinante para 

garantir um complemento de benefício aos seus participantes. A eficácia dessa gestão precisa 

ser acompanhada diuturnamente, da mesma forma que as empresas acompanham a gestão do 

seu negócio. Nos últimos 30 anos tem se consolidado nas empresas brasileiras a figura da área 

de Controladoria, que, com algumas variações, tem como missão “assegurar a otimização do 

resultado da organização”. (GUERREIRO,1999) 
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O papel dessa área num fundo de pensão tem a mesma importância que o 

desempenhado em uma empresa que visa ao lucro, ou seja, “subsidiar o processo de gestão, 

apoiar a avaliação de desempenho, apoiar a avaliação de resultado, gerir os sistemas de 

informação e atender aos agentes de mercado” (FERNANDES, 2000 pg. 176) e disto decorre 

a relevância de discutir essa área dentro do contexto da previdência privada. 

Nesta dissertação será analisada a PREVI, Fundo de Pensão dos Funcionários do 

Banco do Brasil, uma entidade fechada de previdência complementar (fundo de pensão), que 

foi fundada há 109 anos e é o maior fundo de pensão de América Latina e o 27o do mundo, 

com o patrimônio dos seus planos de previdência totalizando mais de R$ 160 bilhões em 

ativos (PREVI, 2012). A PREVI administra três planos de Previdência. Os recursos que 

formam a PREVI são oriundos da empresa patrocinadora Banco do Brasil (empresa de 

economia mista, que tem o Tesouro Nacional como seu acionista controlador) e dos 

funcionários que aderiram a um dos seus planos de previdência.  

A estrutura de governança da PREVI tem uma composição paritária de patrocinadora e 

participantes em todos os órgãos de gestão, a saber: Conselhos Deliberativo, Fiscal e 

Consultivos e Diretoria Executiva. Nessa estrutura, a área de Controladoria está vinculada à 

Diretoria Executiva, subordinada à Diretoria de Administração. 

Por fim, cabe destacar que o Congresso Nacional Brasileiro aprovou em março/2012 o 

Regime de Previdência Complementar do Servidor Público da União – FUNPRESP. O 

potencial desse novo fundo de pensão é de ser o maior do Brasil em 20 anos. Analisar a 

experiência vitoriosa da PREVI pode apontar caminhos para que esse novo fundo de pensão 

construa um modelo de governança, gestão e acompanhamento eficazes.  

1.5 TIPO DE PESQUISA 

Com base no critério proposto por Vergara (2011), que classificou a pesquisa quanto 

aos fins e quanto aos meios, esta dissertação é: 

a) quanto aos fins, uma pesquisa explicativa, pois pretende justificar a 

necessidade de uma controladoria num fundo de pensão e o papel dessa área na estrutura 

organizacional; 

b) quanto aos meios, uma pesquisa bibliográfica, pois se buscou material a partir 

de livros, artigos e outros documentos publicados no Brasil e no exterior e um estudo de caso 



15 
 

 

buscando-se analisar a Previ – Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil e sua 

área de controladoria.  

1.6 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O tema Controladoria é muito discutido e vários autores têm produções que conflitam 

sobre o papel da área. Nesta dissertação são usados trabalhos que abordam a Controladoria de 

Gestão, sem confundi-la com a função de Contabilidade, Controles Internos e Auditoria. 

Não se discute o modelo Gestão de Controladoria mais adequado, tendo em vista que 

também esse tema tem sido objeto de muitas produções, nas quais na maioria das vezes 

somente os conceitos básicos são comuns. 
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2 PREVIDÊNCIA PRIVADA 

2.1 PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

A previdência tem um efeito considerável na vida dos trabalhadores ou pela exigência 

mensal de contribuição de sua parte e por parte do empregador ou pelos constantes anúncios 

de desequilíbrios e medidas de ajustes nas contas da previdência social em todo o mundo. 

O surgimento da filosofia de previdência remonta ao período da revolução 

mercantilista e posteriormente à revolução industrial. Esta última causou um drama social tão 

forte que as pessoas perderam sua qualificação de pessoa humana para serem simples 

componentes de um processo de produção. (PÓVOAS, 2007) 

O estabelecimento de medidas sociais foi a forma de recuperação dessa qualificação 

de pessoa. Os Estados foram levados a abandonar uma postura liberal e assumir um papel 

social, eliminando com essas medidas uma eventual ampliação das correntes socialistas que 

questionavam as bases do capitalismo. (PÓVOAS, 2007) 

Em 1696, num levantamento feito na Inglaterra, metade da população dependia da 

caridade e da assistência pública para sobreviver. Nessa época começaram a surgir as 

primeiras estruturas de pensão por aposentadoria, num modelo de solidariedade em que os 

funcionários na ativa assumiam o encargo de pagar uma renda para o funcionário aposentado, 

na esperança de que, quando ficassem velhos, também quem estivesse na ativa fizesse o 

mesmo por eles. (PÓVOAS, 2007) 

A história da Previdência no Brasil, conforme o site do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, tem seus primeiros registros em 1821, e de lá para cá a previdência sofreu 

diversas mudanças de ordem conceitual e estrutural, redefinindo graus de cobertura, 

benefícios oferecidos e as formas de financiamento desse sistema. (SOUSA; GUIMARÃES, 

2002) 

O primeiro registro de Previdência Social no Brasil foi um decreto do príncipe regente 

Dom Pedro de Alcântara. Há conhecimento também de um plano de proteção para as viúvas e 

filhos dos oficiais da Marinha em 1793. 

Posteriormente, em 1835, surgiu o Mongeral, que se tratava de um programa de 

amparo aos servidores públicos.  
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A origem da Previdência no Brasil num modelo contemporâneo, porém, está na Lei 

Eloy Chaves de 1923. Esta lei previa a criação de Caixa de Aposentadorias e Pensões para 

cada empresa de estrada de ferro e com abrangência a todos os empregados.  

Até o ano 1923, as empresas concediam apenas um ou outro benefício. Com a Lei 

Eloy Chaves, a proteção social no Brasil passou a oferecer pensão, aposentadoria, assistência 

médica e auxílio farmacêutico. (SOUSA; GUIMARÃES, 2002) 

Cabe destacar que, na história do Brasil até então, vários tipos de fundos e pensões 

foram organizados pelo Governo para membros das Forças Armadas e para funcionários civis 

do setor público. Nas duas últimas décadas do século 19, foram instituídos inúmeros fundos 

de previdência social para atender uma variedade de servidores públicos. A Lei Eloy Chaves 

foi importante por ter marcado a primeira ampliação ao setor privado, de um direito que há 

décadas estava disponível para os servidores públicos. (MALLOY, 1976) 

Na década de 1930, o sistema previdenciário reestruturou-se: por exemplo, o Decreto 

n° 20.465, de 1° de outubro de 1931, estendeu o Regime da Lei Eloy Chaves aos empregados 

dos demais serviços públicos concedidos ou operados pelo Poder Público e consolidou a 

legislação referente às Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).  

Nesse período surgiram vários Institutos de Aposentadoria e Pensões, cada um deles 

com o foco numa categoria de trabalhadores: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Marítimos (IAPM), em 1933; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), 

em 1933; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), em 1934; Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), em 1936; Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em 1938. (PINHEIRO, 2007) 

Em 1937 havia 183 CAPs instaladas. Sua vinculação se dava por empresa, o sistema 

previdenciário nesse período tinha um pequeno número de associados, existiam muitas 

instituições e os valores sobre a administração de cada entidade eram pouco significativos 

justamente por conta da pulverização de instituições captando. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2001) 

Esses institutos tinham grande disparidade nos níveis de proteção social, visto que 

cada um deles era estruturado com uma forma específica de contribuições e benefícios. Por 

exemplo, o IAPB oferecia um plano mais completo, envolvendo nove tipos de benefícios; já o 

IAPI oferecia um plano de quatro benefícios, mas tinha uma alíquota de contribuição maior 

que o IAPB. (PINHEIRO, 2007) 

A Lei nº 3.807 – Lei Orgânica da Previdência Social –, de 26 de agosto de 1960, 

unificou a legislação aplicável aos Institutos. Essa unificação da gestão só se consolidou em 
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1966 com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. (SOUSA; 

GUIMARÃES, 2002) 

Por meio do Decreto-Lei nº 72/1966 (BRASIL, 1966a), o INPS unificou todos os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões e com o Decreto nº 66/1966 (BRASIL, 1966b) ficou 

fixado que esse Instituto criado pagaria benefícios de até 10 salários mínimos. Com essa 

decisão quem recebia mais do que o limite estabelecido precisou buscar uma alternativa para 

manter o seu patamar de renda. 

Esse fato consolidou a Previdência Privada e a figura dos fundos de pensão, 

atualmente chamados de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O termo 

complementar deve-se à função desses fundos de complementar a renda dos seus 

participantes, que contribuirão para, quando de sua aposentadoria pela previdência social, 

terem direito a um complemento que lhes permita receber recursos compatíveis no período 

pós-laboral com os recebidos durante o labor. 

Ainda no período de 1966 até o final da década de 1970 foram realizadas diversas 

reformas na legislação previdenciária e criados novos órgãos, como a SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados) e o Sistema Nacional de Seguros Privados, em 1966, 

que criaram as primeiras regulamentações para o funcionamento das entidades abertas de 

previdência privada. Promulgada em 15 de julho de 1977, a Lei nº 6.435 dispôs sobre as 

entidades abertas e fechadas de previdência privada. (PINHEIRO, 2007) 

Cabe destacar a particularidade do modelo brasileiro de criar uma lei que contempla 

tanto as entidades abertas quanto as fechadas de previdência privada, enquanto no modelo 

americano, por exemplo, toda a legislação é personalizada para cada segmento, conforme será 

apresentado no item 2.2. 

Em 1977, com a Lei nº 6.439, surgiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 

Social, que tinha como funções: concessão e manutenção de benefícios, prestação de serviços, 

custeio de atividades e programas, gestão administrativa, financeira e patrimonial da 

Previdência e da Assistência Social. Compondo esse Sistema foram criados vários institutos: 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS), Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social (Iapas), Central de Medicamentos (Ceme), Empresa de Processamento de 

Dados da Previdência Social (Dataprev), Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(Funabem) e Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA). (SOUSA; GUIMARÃES, 

2002) 
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Os benefícios e a ampliação da cobertura previdenciária para categorias 

marginalizadas durante a década de 1970 ocorreram sem nenhuma contrapartida financeira, o 

que agravou o endividamento de sistema de previdência. (PASSANEZI, 2004, p. 119) 

Com a Constituição Federal de 1988, a Previdência Social passou a fazer parte da política de 

Seguridade Social, o que beneficiou milhares de brasileiros, em especial das regiões mais 

pobres, e acabou sendo uma espécie de redistribuição de renda. As medidas criadas, 

entretanto, também não levaram em consideração a necessidade de recursos para arcar com os 

novos benefícios e beneficiários. (PASSANEZI, 2004) 

Em 1991 foram sancionadas as leis nº 8.212 e nº 8.213 que tinham como foco o Plano 

de Custeio e a Organização da Seguridade. Buscou-se com essas leis conter o impacto que 

medidas aprovadas pela Constituição de 1988 tinham gerado no sistema de previdência. 

(PASSANEZI, 2004) 

O Ministério da Previdência e Assistência Social passou por uma alteração estrutural 

extinguindo o INPS e o IAPAS, que foram substituídos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). A Previdência passou a consolidar seu foco na prestação de benefícios e no 

serviço aos associados. Também nesse período foi extinto o Inamps e suas atribuições foram 

transferidas para o Sistema Único de Saúde (SUS) com gestão dos estados e municípios.  

 

Em relação à regulamentação anterior, o novo plano de benefícios introduziu várias 
modificações: 
a) extinção das diferenças existentes dos benefícios previdenciários concedidos para 
a população rural e urbana; 
b) concessão de pensão também ao homem em caso de morte da esposa segurada (já 
prevista na Constituição, mas só regulamentada nesta lei); 
c) introdução de aposentadoria proporcional devida à mulher (idem); 
d) redução do limite para concessão de aposentadoria por velhice, do trabalhador 
rural do sexo masculino, de 65 para 60 anos (idem); 
e) concessão de aposentadoria por velhice à mulher rural aos 55 anos (idem); e 
f) extensão dos benefícios a todos os contribuintes do sistema, com exceção do 
salário-família, que não se aplica ao trabalhador doméstico e ao segurado 
trabalhador avulso. (PASSANEZI, 2004, p. 119) 

Em 1992 o governo Collor apresentou uma proposta de reforma da Seguridade Social 

com o objetivo de ser discutida pelas diversas representações da sociedade. O eixo da 

proposta unificava os regimes previdenciários dos servidores públicos e dos trabalhadores da 

iniciativa privada e criava dois sistemas gerais: um com os benefícios limitados ao teto de 

benefícios previdenciários e outro complementar para as pessoas que ganhassem acima do 

teto. (PASSANEZI, 2004) 
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Essa proposta de reforma foi descontinuada em 1993, governo Itamar Franco, quando 

da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – lei nº 8.742, que acabou por 

acomodar as disputas políticas a favor e contra a proposta de reforma. (PASSANEZI, 2004) 

Em dezembro de 1998, após um longo processo de disputa política foi promulgada a 

Emenda Constitucional nº 20, que gerou alterações no Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), no Regime de Previdência do Setor Público e no Regime de Previdência 

Complementar. (PASSANEZI, 2004) 

A estrutura, porém, se manteve a mesma, um modelo misto com dois pilares: o 

primeiro sob a gestão do Estado e com o regime de repartição simples, e o segundo pilar de 

previdência complementar sob a gestão da iniciativa privada, com regime de capitalização. 

(PASSANEZI, 2004) 

A proposta do governo era que a previdência social tivesse como benefício máximo os 

10 salários mínimos e as pessoas que ganhassem mais que esse teto contribuíssem para a 

previdência privada no que fosse necessário para garantir um benefício compatível com o 

período laboral. (PASSANEZI, 2004) 

A Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, foi promulgada com o objetivo 

de cumprir o artigo 202 § 4º da Constituição Federal que trata do regime de previdência 

privada:  

 

Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de 
previdência privada. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 202 § 4º). 

A referida lei complementar abrange principalmente os aspectos relativos à gestão, à 

formação e à dinâmica dos órgãos de administração e fiscalização das entidades patrocinadas 

por um ente público. 

Com a promulgação das leis complementares nº 108 e nº 109, o modelo de gestão do 

sistema de previdência complementar passa a ser um dos mais modernos, pois a participação 

dos associados não se limita apenas à fiscalização. (KAZNAR; OLIVEIRA, 2006) 

O sistema de previdência complementar tem um arcabouço jurídico amplo que 

contempla diversas questões importantes. O Ministério da Previdência destaca que os 

documentos citados abaixo, que surgiram em cumprimento aos artigos 194, 195, 201 e 202 da 

Constituição Federal, são o padrão de referência que rege a Previdência Complementar 

Fechada Brasileira: 
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• Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 - Dispõe sobre a relação entre a 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias, fundações, 

sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades 

fechadas de previdência complementar, e dá outras providências.  

• Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 - Dispõe sobre o regime de 

previdência complementar e dá outras providências. 

• Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre a tributação dos planos de 

benefícios de caráter previdenciário e dá outras providências. 

• Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003 - Regulamenta o processo 

administrativo para apuração de responsabilidade por infração à legislação no âmbito 

do regime da previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de 

previdência complementar, de que trata o art. 66 da Lei Complementar nº 109, de 29 

de maio de 2001, a aplicação das penalidades administrativas, e dá outras 

providências. 

• Decreto nº 7.123, de 03 de março de 2010 - Dispõe sobre o Conselho Nacional de 

Previdência Complementar - CNPC e sobre a Câmara de Recursos da Previdência 

Complementar - CRPC, e dá outras providências. 

• Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 - Dispõe sobre as diretrizes de 

aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas 

de previdência complementar. (MPS, 2011) 

O CGPC (Conselho Geral de Previdência Complementar), atualmente denominado 

CNPC (Conselho Nacional de Previdência Complementar), regulamentou diversos temas que 

garantem a consistência do modelo de previdência complementar; os principais constam do 

ANEXO D. (MPS, 2009) 

No mesmo processo de reestruturação da Previdência Complementar também se fazia 

necessário reformar o Sistema Previdenciário dos servidores públicos. Em 2002, o déficit 

global da previdência era da ordem de R$ 70 bilhões e o maior problema estava no sistema de 

previdência dos servidores públicos.  

Conforme Caldas (2003 apud PASSANEZI), para cada aposentado do setor privado 

sai dos cofres públicos, mensalmente, um subsídio de R$ 69, contra um subsídio de R$ 938 

para um trabalhador do setor público. (jornal O Estado de S. Paulo, 13 abr. 2003 apud 

PASSANEZI). Esse fato não se dava tão somente porque os trabalhados do setor privado 
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contribuíam mais que os servidores públicos, mas principalmente pela diferença dos valores 

benefícios recebidos. (jornal O Estado de S. Paulo, 13 abr. 2003, apud PASSANEZI). 

Em 2003, duas importantes reformas foram feitas nesse Sistema com a aprovação da 

reforma do Regime Próprio dos Servidores Públicos, Emenda Constitucional nº 41/2003 e seu 

complemento com a Emenda Constitucional nº 47/2005. (KAZNAR; OLIVEIRA, 2010) 

Em 2012 um novo marco foi estabelecido com a aprovação do Regime de Previdência 

Complementar do Servidor Público da União. Esse novo regime define que, para ter uma 

aposentadoria acima do teto do INSS, quem ingressar no funcionalismo público precisará 

fazer aportes adicionais ao seu fundo de pensão. Essa aprovação dá inicio a uma nova 

dinâmica no segmento de previdência complementar, haja vista a perspectiva de evolução de 

patrimônio dessa entidade que congregará até três fundos de pensão, um para cada poder 

(Executivo, Legislativo e Judiciário).  

Conforme dados da ABRAPP (Associação Brasileira de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar), no final de 2012 o sistema de previdência complementar detinha 

368 fundações, com patrimônio total de R$ 641,7 bilhões, o que corresponde a 14,58% do 

PIB Brasileiro em 2012.  

Desse sistema, 83 entidades têm como patrocinador uma entidade pública nos termos 

da Lei Complementar nº 108 - União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas 

autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas. Essas 

entidades juntas, em dezembro de 2012, detinham 64,4% do total de ativos do sistema de 

previdência complementar e 43,3% de toda a população abrangida pelo sistema de 

previdência complementar. 
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Quadro 1: Participação das Entidades com Patrocínio Público no Sistema de Previdência Complementar 

 

Os grandes destaques dos fundos de pensão estão entre aqueles originados dos 

funcionários de três grandes estatais - Banco do Brasil – PREVI, Petrobras – PETROS e 

Caixa Econômica Federal – FUNCEF, respectivamente primeiro, segundo e terceiro maiores 

fundos de pensão do Brasil. 

Com a aprovação do Regime de Previdência Complementar do Servidor Público da 

União a expectativa é que esse novo fundo em 20 anos já seja um dos maiores do país: 

 

A Funpresp tem tudo para se tornar um gigante no ramo em duas décadas. Nas 
contas do Ministério da Previdência, se, em cinco anos, o governo mantiver a média 
de contratação de 27 mil servidores por ano, a Funpresp terá um patrimônio de R$ 6 
bilhões. Em 10 anos, a reserva chegará a R$ 31 bilhões e, em 20 anos, a R$ 231 
bilhões. (CORREIO BRASILIENSE, 2012). 

Cabe também destacar que, apesar do avanço com a Funpresp, o modelo de 

previdência social do Brasil ainda necessita de uma grande reformulação para tornar-se 

realmente um sistema de previdência social. O jornal O Globo em sua edição de 28/04/2013 

0,02%

4,143

FONTE: Consolidado Estatístico ABRAPP - DEZEMBRO 2012

Públicas Total Segmento

83 

330 

Número de entidades 
Total x Públicas

Públicas Total Segmento

413.229 

641.725 

Patrimônio - R$ Milhões
Total x Públicas

2.888.989 

6.669.310 

Públicas Total Segmento

Participantes, dependentes e 
assistidos

Total x Públicas
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relativa aos 70 anos da Consolidação das Leis do trabalho destacava também sobre a situação 

atual da adesão dos brasileiros à previdência social:  

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) chega aos 70 anos no próximo dia 1º de 
maio com o desafio da formalização. Mesmo com a carteira de trabalho obrigatória 
desde 1932, 20% de toda a mão de obra do país ainda não têm carteira assinada, o 
que representa 18,6 milhões de admitidos ilegalmente e que, portanto, não são 
atingidos pelos direitos da lei. E há ainda 15,2 milhões de trabalhadores por conta 
própria sem qualquer proteção, por não contribuírem para a Previdência Social. 
(ALMEIDA; CARNEIRO, 2013) 

Nas seções seguintes são abordadas duas experiências de previdência de países que 

pertencem ao Continente Americano: Chile e Estados Unidos. 

O Chile se destaca por ter realizado, no início da década de 1980, uma mudança 

radical em seu modelo de previdência social construindo um modelo de gestão privada, em 

que os participantes têm uma acumulação de poupança previdenciária semelhante a um plano 

de Contribuição Definida. 

Já os Estados Unidos têm um histórico de previdência privada desde sua 

independência, e consta inclusive na página da internet de sua previdência pública o informe 

de que o contribuinte só está coberto em 40% do seu ganho do período laboral e de que há 

necessidade de fazer uma previdência privada.  

Em 2011, os recursos em fundos de pensão do Chile e EUA representavam 58,5% e 

70,5% dos respectivos PIBs, enquanto os recursos da previdência privada do Brasil 

representavam somente 14,7%, conforme apresentado no Quadro 2. (ABRAPP, 2013) 
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Quadro 2 - Participação dos Investimentos dos Fundos de Pensão no PIB em 2011 – principais países 

 

A escolha desses dois países também se deve ao fato de ambos participarem do índice 

Melbourne Mercer Global Pension Index 2011 com classificações próximas à do Brasil, de o 

Chile ser mais bem classificado e os EUA classificado logo abaixo do Brasil, conforme o 

Quadro 3.  

O índice foi publicado pela primeira vez em 2009 e tem como objetivo identificar os 

sistemas de aposentadoria que oferecem melhores resultados e são mais sustentáveis diante da 

evolução do envelhecimento da população. (KNOX, 2012) 

O índice considera mais de 40 indicadores e avalia os sistemas de 16 países que juntos 

têm mais de 50% da população mundial. (KNOX, 2012) 

 

Em bilhões de US$ % do PIB Em bilhões de US$ % do PIB

América do Norte
(1)

Europa
(1)

Estados Unidos 10.584                       70,5             Alemanha 195                             5,5                

Canadá 1.106                          63,7             Dinamarca 166                             49,7             

Total 11.690                       Finlândia 200                             75,0             

França 7                                  0,2                

América do Sul Holanda 1.157                          138,2           

Argentina*
(1)

33                                10,0             Irlanda 101                             46,2             

Bolívia
(2)

6                                  29,3             Itália 107                             4,9                

Brasil
(3)

296                             14,7             Noruega 36                                7,4                

Chile
(1)

145                             58,5             Reino Unido 2.129                          88,2             

Colômbia
(1)

54                                17,0             Suécia** 44                                9,2                

Peru
(1)

30                                16,9             Suíça 704                             110,8           

Uruguai
(2)

8                                  17,8             Total 4.846                          

Total 572                             

(1) OECD - 2011, *2008, **2010;

OcenÁsia
(1)

(2) FIAP - 2011;

Japão 1.470                          25,1             (3) ABRAPP - Jun/2013

Austrália 1.340                          92,8             

China-Hong Kong 79                                32,5             

Total 2.889                          

fonte: Adaptado de ABRAPP - Dados Consolidados - 1º semestre 2013
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           Quadro 3 - Melbourne Mercer Global Pension Index - 2011 - ÍNDICE POR PAÍS 

 

O índice final é resultado da ponderação de três subíndices: adequação com peso de 

40%, sustentabilidade com peso de 35% e integridade com 25%.  

O peso diferenciado de cada subíndice espelha a sua importância. O subíndice 

adequação é o principal, pois representa os benefícios que estão sendo prestados e as 

características do modelo de benefícios. O subíndice sustentabilidade é o foco no futuro e é 

formado por indicadores que evidenciam a probabilidade do sistema atual ser capaz de 

garantir benefícios futuros. Já o subíndice integridade é formado por itens que indicam o nível 

de governança e o sistema de operações, e sua influência na confiança dos cidadãos do país 

com o seu sistema de previdência. 

Na pesquisa de 2012, esses três países continuam com avaliações gerais muito 

próximas: Chile (63,3), Estados Unidos (59,0) e Brasil (56,7).  

A queda na nota do Brasil deve-se à inclusão de indicadores de governança do Banco 

Mundial; e o subíndice que continua prejudicando a avaliação do país é o de sustentabilidade, 

tendo como principal motivo o não estabelecimento de uma idade mínima compatível com o 

aumento da longevidade. 

País

Índice 

Global
Adequação Sustentabilidade Integridade

40% 35% 25%

Holanda 77,9                 75,9                         70,8                         91,4                         

Austrália 75,0                 73,6                         71,4                         82,4                         

Suécia 73,4                 67,7                         75,4                         79,9                         

Suíça 72,7                 70,4                         67,7                         83,5                         

Canadá 69,1                 74,1                         55,8                         79,7                         

Reino Unido 66,0                 67,8                         50,8                         84,5                         

Chile 64,9                 53,1                         67,8                         79,8                         

Polônia 58,6                 64,3                         40,7                         74,5                         

Brasil 58,4                 71,0                         27,3                         81,7                         

Estados Unidos 58,1                 58,7                         54,4                         62,5                         

Singapura 56,7                 41,9                         60,9                         74,5                         

França 54,4                 73,6                         30,7                         56,8                         

Alemanha 54,2                 63,5                         36,4                         64,4                         

Japão 43,9                 44,1                         28,4                         65,2                         

Índia 43,4                 37,3                         39,4                         58,8                         

China 42,5                 48,1                         30,6                         50,1                         

Média 60,6                 61,6                         50,5                         73,1                         

fonte: Knox (2012)

Subíndices
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Conforme abordado neste capítulo, a história da previdência no Brasil sempre esteve 

envolta em mudanças de toda a ordem: estruturais, de cobertura, de benefícios oferecidos, 

entre outras. 

Até a Lei Eloy Chaves de 1923, todos os modelos de previdência eram voltados para 

os servidores públicos. 

Ainda hoje o modelo de previdência social beneficia mais os servidores públicos, 

conforme leciona Passanezi (2004): em 2003 um aposentado do setor privado custava aos 

cofres públicos R$ 69,00, enquanto um aposentado do setor público custava R$ 938,00. 

Esse desequilíbrio deverá começar a ser amenizado com a implantação do plano de 

previdência complementar dos servidores públicos, o que fará com que os novos servidores 

públicos, para manter sua renda pós-laboral no mesmo patamar do período de atividade, 

devam contribuir para a FUNPRESP. 

2.2 PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS UNIDOS 

O primeiro ato do governo norte-americano relativo à previdência foi em 1789, 

quando o Governo Federal Americano assumiu a responsabilidade de oferecer pensões aos 

veteranos deficientes vítimas da guerra pela independência contra a Inglaterra. (Social 

Security) 

A previdência pública americana nunca atendeu a expectativa da população quanto a 

lhe garantir a manutenção do padrão de vida americano. Também nunca foi possível construir 

uma proposta unificada no nível da União. Em função disso, a Previdência Privada é a grande 

responsável pelo futuro de aposentados e pensionistas no país e tem uma diversidade de tipos 

de cobertura e de instrumentos operacionais. (PÓVOAS, 2007). 

O modelo de previdência pública foi construído com avanços e tropeços de acordo 

com a realidade de cada estado americano. Por exemplo, em 1898 a proposta de uma pensão 

por acidente de trabalho foi derrotada na Assembleia Legislativa de Nova York, porém no 

mesmo ano em Ohio foi promulgada a primeira lei estadual nos EUA que fornecia pensões 

para cegos. (Social Security) 

Entre os servidores públicos a cultura de fundos de pensão teve início em Nova York 

com o primeiro fundo de pensão municipal, criado em 1857 para proporcionar benefícios de 

invalidez e morte para os policiais da cidade. (Social Security) 



28 
 

 

Em 1875 surgiu o primeiro plano de previdência privada nos Estados Unidos, da 

American Express Company. Seu objetivo era proporcionar benefícios aos empregados de 60 

anos de idade ou mais que tinham prestado serviço por 20 anos para a empresa ou que ficaram 

incapacitados durante o trabalho. (Social Security) 

A partir daí surgiram centenas de planos de previdência, a maioria deles vinculados a 

estradas de ferro, bancos e empresas de utilidade pública. Após 50 anos do surgimento do 

primeiro plano já existiam cerca de 400 planos. A maioria desses primeiros planos de 

previdência, que possibilitaram pagamento de benefícios aos trabalhadores no momento da 

aposentadoria, era totalmente financiada pela empresa empregadora. (PBGC) 

Por serem financiados pelas empresas, quando uma delas que abria falência também 

rescindia o plano de pensão, e os trabalhadores perdiam alguns ou todos os benefícios 

prometidos pelo plano. (PBGC) 

No que se refere à Previdência Pública, somente em 1909, durante o governo do 

presidente Theodore Roosevelt, foi apresentado no Congresso Americano o primeiro projeto 

de lei federal para pensões por velhice, medida que acompanhava as resoluções que estavam 

sendo tomadas em outros países, especialmente na Alemanha. (Social Security) 

O crescimento real dos planos de previdência privada veio após a Segunda Guerra 

Mundial. Em 1940, cerca de 4 milhões de pessoas, menos de 20% de todos os funcionários do 

governo e da indústria, eram cobertos pela previdência privada. Já em 1982, eram mais de 51 

milhões de assalariados com essa cobertura: cerca de metade de todos os trabalhadores em 

empresas privadas e três quartos de todos os servidores públicos participavam de cerca de 

600.000 planos de previdência. (PBGC) 

Nesse contexto de crescimento da previdência privada, a promulgação da lei Employee 

Retirement Income Securtiy Act– ERISA, em 1974, foi considerada um marco na vida social 

nos Estados Unidos. (TELES, 2000) O objetivo da referida lei era regular as empresas que 

tinham planos previdenciários para considerarem suas obrigações nos seus balanços e no seu 

resultado. Dessa forma, buscava garantir que os empregados de tais empresas tivessem o seu 

direito à aposentadoria garantido ou, se resolvessem romper o vínculo com a empresa, 

recebessem o benefício a que tinham direito. (PÓVOAS, 2007) 

Em função da ERISA foi formada uma rede de proteção com quatro órgãos distintos: 

• Departamento of Labor – DOL - faz o monitoramento da solvência dos fundos 

de pensão e da sua gestão; 
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• Internal Revenue Service – IRS - regula e qualifica os fundos de pensão quanto 

à qualificação dos atuários e o cumprimento do imposto de renda federal; 

• Pension Benefit Guaranty Corporation – PBGC - garante o pagamento das 

pensões de planos de benefícios definidos cujas entidades privadas faliram ou 

tiveram suas operações descontinuadas; 

• Government Accountability Office – GAO - Faz parte do poder legislativo do 

governo dos Estados Unidos. Faz auditoria e avaliações para ajudar a melhorar 

o desempenho e garantir a prestação de contas do governo federal para o 

benefício do povo americano. (TELES, 2000) 

Nessa rede de proteção da previdência privada, o PBGC tem um destaque em função 

de ter como responsabilidade a garantia dos benefícios devidos aos participantes, aliviando-os 

de eventuais riscos decorrentes, por exemplo, da falência da empresa patrocinadora ou da má 

gestão do plano. (PÓVOAS, 2007) 

Para isso a PBGC tem poder de encerrar planos que apresentem dificuldades para 

cumprir suas obrigações: ausência de capacidade de pagar benefícios, não atendimento dos 

padrões mínimos de investimentos ou má administração. (PÓVOAS, 2007) 

Quando encerra um plano, a PBGC assume suas obrigações junto aos participantes e 

com apoio dos tribunais busca obter os recursos para a cobertura do plano junto à empresa 

patrocinadora. (PÓVOAS, 2007) 

A partir da década de 1990, ocorreu uma mudança no tipo de planos de previdência 

nos EUA. Assim, para reduzirem custos as empresas pararam de oferecer planos de Benefício 

Definido e forçaram seus funcionários a aderir ao 401K (plano de contribuição definida), ou 

encerravam seus planos de previdência.  

O Plano 401K é o tipo mais comum de plano de contribuição definida: um percentual 

da renda que poderia ser paga ao empregado é depositado antes dos impostos em uma conta e 

investido, e essa contribuição poderá também ser acompanhada por algum nível de 

contribuição do empregador.  

Esses planos são chamados qualified retirement plans (planos qualificados de 

aposentadoria), e estão previstos no IRC (Internal Revenue Code), código de Receita Interna, 

seção 401, subseção (a) que lhe dá o nome – 401K. (WEINTRAUB, 2004) 

Esses planos também diferem dos planos tradicionais de benefício definido porque a 

adesão é voluntária, e desta forma os funcionários só são cobertos se optarem por contribuir. 

A legislação desse plano permite ao empregado o controle das contribuições investidas. 
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Cabe destacar que, no que tange ao modelo de governança, os fundos de pensão 

privados são como uma extensão da empresa que os patrocinam; por isso, a eventual falência 

de uma empresa também compromete o futuro das aposentadorias, o que reforça a 

necessidade da existência no modelo de previdência privada americana de um órgão como a 

PBGC. 

O controle da PBGC é dificultado pelo risco dos planos previdenciários, porque os 

padrões mínimos de capitalização da ERISA não garantem que as contribuições dos 

patrocinadores serão suficientes para arcar com os compromissos. Desta forma, numa 

eventual liquidação, o volume dos ativos pode não ser o suficiente para cobrir os benefícios 

comprometidos. (FGV-EAESP, 2000) 

Outro aspecto é que os prêmios cobrados dos planos não são suficientes para cobrir 

todos os riscos que o PBGC assume. Isso implica que uma empresa pode adotar uma redução 

dos ativos no plano porque sabe que, se esse for liquidado, a responsabilidade pelo pagamento 

dos benefícios será do PBGC. (FGV-EAESP, 2000) 

Conforme relatório da GAO (2004) o modelo de governança dos fundos de pensão é 

objeto de diversas denúncias de decisões tomadas para atender o interesse do patrocinador e 

da dificuldade dos participantes de terem acesso às informações do plano.  

Os fundos de pensão patrocinados por empresas públicas também têm sido criticados 

nos últimos tempos pela forma como são apurados os seus ativos e passivos dos planos de 

Benefício Definido. O registro dos ativos não está sendo feito tendo por base o valor de 

mercado ou sua cotação no mercado de capitais, mas com base numa avaliação que considera 

um valor para os ativos suavizado por 5 anos ou mais. Apesar de essa prática reduzir o valor 

do ativo, acaba também mascarando o seu real valor, principalmente num momento de crise 

como em 2008. (MITCHELL, 2011) 

No que se refere ao passivo, os fundos de pensão públicos têm praticado taxa de 

desconto muito acima do que será possível gerar de retorno com os ativos Como esse é um 

componente importante no cálculo das reservas matemáticas, acaba por gerar uma redução do 

valor passivo dos fundos. (MITCHELL, 2011) 

Nesse mesmo aspecto surgem outras críticas ligadas às divergências de tratamento 

entre entidades patrocinadas por empresas privadas e empresas públicas. O governo dos EUA 

exige que os planos de Benefício Definido privados planejem a utilização de taxas de 

desconto compatíveis com a curva de rendimento do mercado. Entretanto, com relação aos 

planos ligados a órgãos públicos, permite taxas de desconto muito acima do mercado, 
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superiores a 8%, apesar do fato de que eles provavelmente não conseguirão retornos nesses 

patamares com os ativos no longo prazo. (MITCHELL, 2011) 

Essa postura pode comprometer o pagamento de benefícios no longo prazo, pois, 

como o ativo e o passivo não estão corretamente mensurados, a tendência é não haver 

recursos no futuro para arcar com todos os compromissos, o que no final acabará gerando 

impacto para os contribuintes.  

Em 1994, após uma reforma administrativa da Previdência Social, a administração da 

Previdência Social dos Estados Unidos passou a ser feita por uma agência independente 

chamada Social Security Administration.  

A Social Security tem como objetivo cobrir cerca de 40% da renda média do salário 

recebido antes da aposentadoria e orienta os seus segurados a terem um plano de previdência 

privada para proporcionar a renda complementar.  

Essa informação é confirmada pelo General Accouting Office (apud Teles, 2000): em 

1994, do total de idosos dos Estados Unidos 40% receberam renda paga por fundos de 

pensão, 91% receberam benefícios da previdência social, 67% tiveram alguma renda 

decorrente de economias pessoais e 21% obtiveram renda de salários.  

 

 
   Quadro 4 - Total de Ativos dos Fundos de Pensão Privado e Público X PIB - Estados Unidos 
 

Conforme demonstrado no Quadro 4, os fundos de pensão americanos representavam 

75,4% do PIB dos Estados Unidos no 1º quadrimestre de 2013, ainda abaixo do patamar de 

2007 (76,4%), mas revelando uma excelente recuperação após terem chegado ao patamar de 

58,4% em 2008 no meio da grande crise da economia americana e mundial, só comparável 

com a de 1929. 

US$ Bilhões

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(Q1)

PIB - ESTADOS UNIDOS 14.028,7 14.291,5 13.973,7 14.498,9 15.075,7 15.684,8 16.004,5 

RESERVAS FUNDOS PENSÃO 13.236,1 10.567,7 11.959,2 13.209,9 13.434,1 14.444,1 15.007,7 

SEGUROS DE VIDA 2.511,6    2.223,2    2.346,9    2.563,0    2.594,2    2.830,9    2.946,6    

FUNDOS DE PENSÃO PRIVADOS 6.142,4    4.603,4    5.479,2    6.179,7    6.338,9    6.672,5    6.857,2    

FUNDOS DE PENSÃO PÚBLICOS 4.582,1    3.741,1    4.133,1    4.467,2    4.501,0    4.940,7    5.203,9    

% FUNDOS PENSÃO/PIB 76,4% 58,4% 68,8% 73,4% 71,9% 74,0% 75,4%

Fonte: Federal Reserve System - Distribution of Gross Domestic Product. 06/06/2013
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Conforme o documento da OECD (2009), 142,5 milhões de americanos, em 2005, 

tinham plano de previdência o que correspondia a 47,59% da população.   

Essas informações evidenciam a importância dos fundos de pensão para a economia 

daquele país e para o futuro de sua população.  

Com essa breve análise da previdência americana, pode-se concluir que o país tem 

uma cultura forte de previdência complementar e uma estrutura para protegê-la, e que a 

previdência social garante até 40% da renda do período laboral. 

Na estrutura de proteção da previdência complementar, a PBGC corre o risco de não 

conseguir cumprir sua atribuição de proteger os associados que tiveram o plano extinto, em 

função de os valores de prêmios recebidos estarem abaixo do esperado e os parâmetros 

mínimos definidos para ERISA serem insuficientes.  

Também na maioria dos planos com patrocínio privado os participantes encontram 

dificuldades para terem acesso às informações do seu plano e decisões são tomadas para 

beneficiar a empresa patrocinadora. 

Nos planos com patrocínio público, o ativo e passivo dos planos não estão sendo 

calculados com a preocupação de registrarem os compromissos e recursos efetivos, o que 

poderá comprometer o pagamento de benefícios no futuro e o eventual ajuste onerará os 

contribuintes. 

Os pontos abordados podem evidenciar por que o índice integridade, cuja base 

principal é a governança, apurado pela Melbourne Mercer Global Pension Index – 2011 dá 

uma das mais baixas notas para o modelo de previdência complementar americano.  

2.3 PREVIDÊNCIA NO CHILE 

O Chile é um dos países pioneiros na América Latina na introdução de um sistema de 

segurança social. Os primeiros sistemas de pensões começaram a funcionar em 1924, e já em 

1935 cobriam mais de 50% da força de trabalho do país. A ampliação dos setores cobertos 

pela previdência levou a atingir 70% da força de trabalho em 1965. (ARELLANO, 1985 apud 

MESA, 2000) 

Mesa (2000) organiza a história da previdência no Chile em três fases: 

A primeira fase aconteceu em meados do século 20, quando a previdência atingiu a 

maioria dos trabalhadores e cobria uma gama de benefícios. Existiam três principais fundos 

de previdência para os trabalhadores do setor público, trabalhadores do setor privado, 
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funcionários públicos e militares. Dois órgãos eram responsáveis pela aplicação da lei e 

monitoramento.  

Nesse período surgiu um grande número de pequenas Caixas Previdenciárias dos mais 

diversos setores. Algumas caixas tinham benefícios melhores que outras, em função das 

características dos setores, mas também por lobbies. 

Dentro das grandes caixas de previdência também foram criados sub-regimes que 

funcionavam em paralelo com o sistema geral. 

Assim, no final dos anos 60, o sistema chileno detinha 35 fundos de previdência e 150 

planos de pensões, cada um com suas particularidades.  

A segunda fase, conforme Mesa (2000), ocorre durante os governos de Jorge 

Alessandri (1958 -64), Eduardo Frei Montalva (1964-70) e Salvador Allende (1970-73) nos 

quais houve os maiores esforços para realizar reformas que levassem a um modelo de 

segurança social universal, padronizando os modelos existentes, eliminando distorções e 

privilégios e solucionando problemas financeiros que assombravam o sistema de previdência 

chileno. 

Houve nessa fase um sucesso parcial com relação à padronização das pensões. 

Durante os governos de Frei e Allende conseguiu-se chegar a um consenso, porém para 

avançar no saneamento dos problemas do sistema, foi necessário deixar alguns regimes como 

exceções à lei, e assim alguns deles continuaram com benefícios excessivos. 

Segundo Mesa (2000), durante os dois primeiros anos do governo militar (1973-75) 

continuaram as ações reformistas, mas com um postura autoritária sem possibilitar 

ponderações contrárias. Contudo, foram aprovadas reformas que geraram benefícios para 

famílias, para desempregados, subsídios por morte e pensões.  

A terceira fase para Mesa (2000) se dá com a publicação em novembro de 1980 do 

Decreto-Lei nº 3.500 que estabeleceu um sistema de pensões financiado por capitalização 

individual e gerido pelo setor privado. Essa mudança alterou de forma radical o sistema de 

previdência social do Chile. 

O novo modelo de previdência delegava à iniciativa privada a geração de renda para a 

aposentadoria. O Governo mantinha-se com a figura do regulador e também como o órgão 

pagador dos beneficiários do antigo regime (cujos direitos de aposentadoria foram adquiridos 

antes de 1981).  

Os principais objetivos com esse modelo eram conter o gasto público em previdência e 

incrementar a poupança nacional. Sua aprovação aconteceu durante o regime militar de 

Augusto Pinochet, que impôs o modelo à força sem nenhum tipo de consulta prévia. Cabe 
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destacar que o modelo de previdência dos militares ficou fora da reforma, assim como em 

praticamente todos os países que adotaram algum tipo de ajuste na previdência. 

(MASSUQUETTI; KOPPE, 2008) 

Nesse mesmo período, o Governo Ditatorial Chileno também realizou reformas nos 

programas de saúde e foram criadas instituições privadas para a saúde. O público-alvo destas 

eram os trabalhadores com melhores salários e essas instituições competiam diretamente com 

um serviço público de saúde, vítima de diversas restrições. (MESA, 2000) 

O novo sistema de previdência implantado possui características semelhantes à adoção 

do regime de Contribuição Definida (CD) para seus participantes e com capitalização 

individual dos planos. Ao se aposentar, o trabalhador receberia uma renda calculada tendo por 

base a reserva formada durante o seu período laboral. (MASSUQUETTI; KOPPE, 2008) 

As empresas não participam na composição das contas individuais, ficando sua 

formação a cargo unicamente do trabalhador.  

No novo sistema, o Estado, além do papel de fiscalizar as Administradoras dos Fundos 

de Pensão (AFPs), também assumia garantias para os trabalhadores. A principal era o 

benefício mínimo: caso o trabalhador não conseguisse acumular recursos suficientes até o 

momento da aposentadoria, o Estado assumia o complemento para um benefício mínimo. 

(AZEREDO, 1994) 

O governo também garantiu um Bônus de Reconhecimento para os trabalhadores que 

já estavam trabalhando e contribuindo para a previdência pública que optassem pela 

transferência para uma AFP. Esse bônus gerou uma migração de recursos do Estado para a 

iniciativa privada, pois nos primeiros anos significou mais de três quartos dos fundos de quem 

se aposentava. (AZEREDO, 1994) 

A última garantia do Estado era de que, em caso de falência da administradora do 

fundo de pensão, o Governo assegurava o pagamento dos benefícios para aqueles que 

tivessem optado por um programa de renda mensal vitalícia. (AZEREDO, 1994) 

Cabe também destacar que permaneceu nas mãos do Estado a gestão do antigo 

sistema, que não foi extinto e tinha uma previsão de coexistir com o novo por no mínimo 40 

anos. O sistema antigo contemplava os que já estavam aposentados e os trabalhadores que 

optaram em continuar na previdência pública. (AZEREDO, 1994) 

Alguns setores da população que não foram cobertos pela capitalização individual 

ficaram sob o guarda-chuva do Estado. (AZEREDO, 1994) 

Apesar de todos os pontos garantidos pelo Estado, a cobertura eficaz de pensão, 

considerando o sistema público anterior somado ao novo sistema de previdência administrado 
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pelo setor privado, conseguiu cobrir cerca de 59% da força de trabalho em 1999. (MESA, 

2000) 

Esse novo mecanismo de poupança em que cada indivíduo contribui para sua própria 

poupança previdenciária em substituição ao modelo intergerações, no qual a geração que está 

na ativa contribui para pagar os benefícios da geração que já se aposentou, necessita ser 

administrado com grande atenção ao ganho de escala e às regulamentações para a gestão dos 

recursos impostas pelos governos. Isso provocou taxas de administração altas e pouca 

diversificação no investimento dos recursos. (MUNHÓS, 2007) 

As AFPs justificam com os custos operacionais o valor alto das taxas cobradas, porém 

a maior parte dos seus gastos estão em publicidade e força de vendas, com o objetivo de atrair 

não só novos contribuintes, mas os “melhores contribuintes”, pois suas comissões são 

proporcionais aos salários de referência; dessa forma, preferem atrair contribuintes com 

rendas mais altas. (GRIPP, 2009) 

O amadurecimento desse sistema evidenciou vulnerabilidades na sua manutenção, em 

função da rentabilidade dos ativos investidos pelas AFPs e também, consequentemente, pela 

frustração dos participantes diante do valor do benefício recebido. (MUNHÓS, 2007) 

Também as seis AFPs existentes no Chile têm o direito, a título de remuneração, de 

estabelecer uma taxa fixa a ser aplicada a todos os participantes igualmente. Assim, 

praticamente não existe concorrência entre essas entidades. (MUNHÓS, 2007) 

Cabe destacar que o participante tem a liberdade para mudar a AFP que está gerindo 

os seus recursos, podendo inclusive realizar um “leilão” dos seus recursos para receber ofertas 

para gerirem os seus recursos até a sua aposentadoria. (MUNHÓS, 2007 pg 107) 

As AFPs têm a obrigação legal de divulgar a rentabilidade real anualizada dos últimos 

36 meses dos fundos de pensão em comparação com a taxa mínima definida pelo Estado. 

(MUNHÓS, 2007pg 111) 

As AFPs apresentavam uma postura de solidez e segurança, porém não divulgavam as 

informações de rentabilidade e nem o custo administrativo cobrado, para evitar a comparação 

com as concorrentes e a consequente mudança de administradora pelo participante, 

evidenciando uma assimetria de informações com prejuízo para os participantes. (MESA-

LAGO, 2003) 

O sistema chileno não tinha conseguido reduzir a pobreza, pois o valor do benefício 

assistencial correspondia a menos de 10% do salário médio nacional e para recebê-lo eram 

necessários ao menos 20 anos de contribuição. (MASSUQUETTI; KOPPE, 2008) 
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Em 2008, Michelle Bachelet, a primeira mulher presidente do Chile, havia vencido a 

eleição tendo como principal bandeira a reforma da previdência. (GRIPP, 2009) 

O primeiro passo da presidente foi criar uma comissão para estudar e propor reformas 

no sistema. Essa comissão era formada por 15 especialistas e coordenada por um economista 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Mario Marcel, que acabou dando o nome pelo 

qual a comissão ficou conhecida: Comisión Marcel. (GRIPP, 2009) 

Após estudos e consultas à sociedade, organizações e especialistas, a Comisión Marcel 

concluiu sua proposta, que foi encaminhada ao Congresso Nacional do Chile. O Congresso 

aprovou uma reforma que em sua essência tinha poucas divergências da proposta elaborada 

pela comissão. (ANEXO B - Resumo da Reforma Aprovada Comparada à Proposta da 

Comisión Marcel).(GRIPP, 2009) 

Dentre os diversos itens da reforma, cabe destacar:  

• Provisão de benefício básico solidário para indivíduos sem aposentadoria 

dentre os 40% mais pobres e ampliando gradualmente até os 60% mais pobres; 

• Isenções fiscais para empresas que tiverem planos coletivos e contribuam de 

forma equiparada ao trabalhador; 

• Flexibilização de limites para investimentos; 

• Criação de um comitê de usuários nas AFPs: representantes de trabalhadores, 

aposentados e da administradora deverão avaliar e fazer propostas de melhorias 

para os fundos; 

• Criação da figura do conselheiro previdenciário, para oferecer aconselhamento 

independente, remunerado pelos recursos dos fundos. (GRIPP, 2009) 

Conforme Duarte (2011) cabe também destacar entre os itens da reforma a proposta de 

promover maior responsabilidade das administradoras na gestão de investimentos. Foram 

propostas medidas que buscavam delegar às AFPs uma maior cota de responsabilidade na 

gestão dos fundos: 

• Os Conselhos de Administração das AFPs devem estabelecer políticas de 

investimento para os fundos de pensão que administram, evidenciando 

objetivos, elegibilidade de instrumentos e emissores, níveis adequados de 

diversificação e de risco. A responsabilidade de divulgar ao público essas 

políticas de investimento também é dos conselhos de administração; 

• As AFPs devem formar comitês de investimentos, com o objetivo de serem 

responsáveis pelo cumprimento das políticas de investimentos definidas pelo 
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conselho de administração, pela definição e monitoramento de procedimentos 

de resolução de conflitos entre acionistas e participantes; e pela definição de 

critérios para nomear e avaliar candidatos aos conselhos de administração das 

companhias em que os fundos são investidores. 

A reforma previdenciária do governo Bachelet foi discutida de 2006 até a aprovação 

em 2008 e tem um cronograma de implantação gradativa iniciado em julho daquele ano. Em 

função disso, a reforma foi anterior à crise financeira internacional de setembro/2008 e não 

abordou as perdas sofridas pelos fundos de pensão bem como não criou um mecanismo de 

proteção para os contribuintes. As perdas totais dos cinco fundos de pensão atualmente em 

operação atingiram mais de 27 bilhões de dólares em 23 de janeiro de 2009.(GRIPP, 2009) 

Assim, como já exposto,, o modelo de previdência chileno foi privatizado em 1980, 

durante a ditadura militar, porém o Estado manteve a garantia de um benefício mínimo para 

aqueles associados que não conseguiram acumular recursos suficientes e também o Estado 

continua gerindo o pagamento de benefícios das pessoas que optaram em continuar na 

previdência pública.  

Com a reforma de Bachelet os participantes conquistaram espaço para participar da 

gestão das AFPs, mas na forma de comitê de usuários e não na gestão propriamente, também 

foi exigido que as AFPs elaborassem política de investimentos e dessem conhecimento dela 

ao público.  

Apesar dos avanços com a reforma, o modelo de governança das AFP´s no Chile, 

ainda não garante a presença efetiva dos participantes nas suas decisões.  

Os exemplos de Previdência do EUA e do Chile quando comparados ao Brasil 

evidenciam várias questões conforme apresentadas no quadro 5.  



38 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quadro 5 – Comparativo de Previdência – Brasil X Estados Unidos x Chile 
 

A partir da comparação com os outros dois países uma primeira questão é a relevância 

da previdência privada: o número de pessoas cobertas por planos de previdência e o volume 

de recursos dos fundos de pensão e sua participação no PIB, evidenciam como no Brasil se 

faz necessário ampliar a educação previdenciária e incentivar a criação e adesão aos planos de 

previdência, nesse aspecto um grande passo foi a criação do Fundo de Pensão dos Servidores 

Públicos, mas se faz necessário incentivar também as empresas privadas a criarem mais 

fundos de pensão/planos de previdência para seus funcionários.  

Quando comparado o percentual de pessoas economicamente ativas contempladas por 

planos de previdência cabe destacar que no Chile, um percentual de adesão de 54,3% é muito 

baixo, pois as pessoas que começaram a trabalhar a partir de 1981, não têm previdência social 

e sim um plano de previdência privada, de adesão voluntária que, cumprido uma quantidade 

mínima de anos de contribuição, caso a pessoa não acumule recursos suficientes, o Estado 

garante um benefício mínimo. 

O Ranking de 2011 da Melboure Mercer apresenta o Brasil em 9º lugar num 

comparativo com 17 países, seu desempenho é alavancado pelo desempenho do índice de 

adequação que avalia os benefícios que estão sendo prestados e as características do modelo 

de benefícios, sendo um ponto destacado o reajuste anual dos benefícios pela inflação e 

Brasil E.U.A. Chile

Volume de Recursos fundos de 

pensão (Bilhões US$) 296USD         10.584USD   145USD         

% Participação no PIB 14,70% 70,50% 58,50%

Participantes da Previdência 

Complementar Fechada(Milhões) 3,20                         142,50                    2,70                         

% PEA tem previdência 

complementar* 5,03% 95,71% 54,3%*

Melboure Mercer Ranking 2011 58,4(9º) 58,1(10º) 64,9(7º)

Adequação 71,0 (5º) 58,7(11º) 53,1(13º)

Sustentabilidade 27,3 (17º) 54,4(8º) 67,8(4º)

Integridade 81,7(5º) 62,5(14º) 79,8(7º)

Idade Mínima para aposentadoria 53 (H) e 48 (M) 65 (H e M) 65 (H) e 60 (M)

* o modelo de previdência do Chi le é exclus ivamente privado para  os  entrantes  a  parti r 1983. 

fonte: ABRAPP, IBGE, OCDE, Melboure Mercer

PAÍSES
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também pelo índice de integridade que mensura o nível de governança e legislação. A ótima 

avaliação nesses dois índices é impactada pelo desempenho do índice de sustentabilidade que 

tem foco no futuro, na capacidade do sistema ser capaz de arcar com o pagamento dos 

benefícios futuros, a nota do Brasil é a mais baixa.  

A idade mínima para aposentadoria apresentada no quadro evidencia uma das 

fragilidades do nosso sistema, agravada em função da transição demográfica pelo qual passará 

o Brasil nos próximos 20 anos e o aumento da longevidade. (KASZNAR, 2006) 

Analisar a previdência dos EUA e do Chile ajudam a formar o contexto em que está 

inserida a gestão dos fundos de pensão no Brasil, seus riscos e desafios para o futuro.  
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3 GOVERNANÇA 

3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

As primeiras questões ligadas à governança surgem no final do século 19 e início do 

século 20 nos EUA, onde a descoberta da energia e a expansão das ferrovias geraram uma 

grande mudança na forma das empresas produzirem seus produtos e na sua logística para 

atingir novos mercados. (CHANDLER, 1998a) 

Pequenas empresas viraram grandes corporações, surgindo a necessidade de que a 

gestão das empresas fosse realizada por profissionais. Também como forma de captar 

recursos para ampliar os seus negócios, os proprietários venderam parte das ações de suas 

empresas, e surgiu a figura do acionista que não era um especialista no negócio da empresa, e 

que, portanto, não sabia como geri-la, mas a tinha como fonte de renda. (CHANDLER, 

1998b) 

Berle e Means em seu livro “A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada” 

abordaram esse rompimento da relação de posse de um empreendimento com o 

comprometimento com o seu sucesso, iniciado no final do século 19. Os acionistas possuem 

parcelas (ações) da empresa, mas não influenciam no seu futuro; o retorno gerado pelas ações 

pode ser uma troca de expectativas entre o vendedor e o comprador e não necessariamente o 

resultado do desempenho da empresa.  

Na história mais recente, nos últimos 20 anos, a discussão sobre governança das 

grandes organizações vem ocupando espaço, especialmente na mídia. Os grandes investidores 

institucionais começaram a protestar quanto à forma como algumas corporações eram 

administradas, muitas vezes prejudicando os acionistas. (FONTES FILHO, 2009, p.31) 

Andrade e Rosseti (2006) apontam para a diversidade relacionada à governança 

corporativa e relacionam 10 questões para evidenciá-la: 

• Dimensões das empresas; 

• Estruturas de propriedade; 

• Tipologia dos conflitos de agência e harmonização dos interesses em jogo; 

• Tipologia das empresas quanto ao regime legal e quanto à origem dos grupos 

controladores; 

• Tipologia dos conflitos de agência; 

• Ascendência das empresas, que se modificam por fusões e aquisições; 
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• Abrangência geográfica de atuação das empresas; 

• Traços culturais das nações em que as empresas operam; e 

• Instituições legais e marcos regulatórios estabelecidos nas diferentes partes do 

mundo. 

Essa diversidade e a pouca história acumulada acerca desse tema foram o cenário 

profícuo para também uma diversidade de conceitos para Governança Corporativa, que 

Andrade e Rosseti (2006), com foco em processos e nos objetivos da alta organização, 

sistematizam em quatro grandes grupos: 

• A Governança como Guardiã de direitos – a governança corporativa é um 

conjunto de leis e regulamentos para assegurar o direito dos acionistas e de 

outros stakeholders, ajustar os interesses em conflito, tratar com justiça 

questões de interesse dos negócios e regrar os procedimentos de tomada de 

decisão. 

• A Governança como sistema de relações – a governança corporativa como a 

administração das relações entre direção, conselhos, acionistas e outras partes 

interessadas, um sistema onde as sociedades são dirigidas e controladas a partir 

dos relacionamentos.  

• A Governança como estrutura de poder – a governança é a estrutura e o 

sistema de poder para dirigir e controlar as companhias, estabelecendo 

processos de tomada de decisão e exercício da liderança. 

• A Governança como sistema normativo – a governança corporativa como 

forma de monitorar a companhia por meio de normas, estatutos legais, termos 

contratuais e estruturas organizacionais, e também definindo padrões de 

eficiência e até princípios éticos aplicados aos negócios. 

Tendo por base essa síntese de Andrade e Rosseti (2006), o conceito adotado pelo 

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) para Governança Corporativa foi 

classificado no bloco de Governança como sistema de relações.  

O Instituto aponta que a Governança Corporativa corresponde ao sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, e que envolve as práticas de 

relacionamento entre os proprietários (donos do negócio/acionistas), Conselho de 

Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa 
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traduzem princípios em objetivos claros, alinham interesses na busca por otimizar o valor da 

empresa contribuindo para a sua longevidade. (IBGC, 2009) 

O sistema de governança deve visar conduzir a organização para alcançar os objetivos 

determinados. Nas organizações é esperado que esses objetivos priorizem os interesses dos 

acionistas, em função principalmente de que, dentre os stakeholders, os acionistas estão 

expostos a maior risco e dependem do resultado da empresa para obterem ganhos. 

(PIMENTEL, 2009) 

Os atores que investem nas organizações seus recursos em contexto de risco, sem 

garantias de retorno e que dependem do êxito da empresa para obterem retorno, são aqueles 

que possuem os direitos de propriedade. Esses atores detêm o direito de tomar as principais 

decisões do negócio, respeitados os direitos legais de outras partes. São os responsáveis pela 

governança da organização, cujos mecanismos explicitam sua vontade. (PIMENTEL, 2009) 

Conforme o IBGC 2007 (apud Arruda et al., 2008), não existe um modelo único que 

caracterize uma boa prática de governança corporativa, porém esse instituto destaca que a 

OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) apontou alguns 

elementos essenciais para a boa governança. Esses elementos concentram-se em resolver 

problemas de separação entre participação acionária e controle, mas considerando também 

questões ligadas à governança e ao processo de tomada de decisão.  

Conforme o Código de Melhores Práticas do IBGC de 2009 (p. 19), os princípios 

básicos de Governança Corporativa são: 

Transparência 
Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta 
em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com 
terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 
contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem à criação de valor. 

Equidade 
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas 
(stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são 
totalmente inaceitáveis. 

Prestação de Contas (accountability) 
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões. 
 
Responsabilidade Corporativa 
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Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, 
visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental 
na definição dos negócios e operações. 

 

O princípio da transparência é o entendimento de que a empresa deve ter uma 

predisposição em disponibilizar informações para as partes interessadas, independente de 

existir uma obrigação legal, mas como forma de construir um ambiente de confiança entre a 

empresa e os stakeholders. Essas informações não devem ficar presas a uma visão puramente 

financeira, mas conjugar todo o tipo de fatores relevantes ligados ao dia a dia da empresa 

(IBGC, 2009). 

A Equidade caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders), sem nenhum espaço para discriminações, informações 

privilegiadas ou decisões abusivas (IBGC, 2009). 

Já o princípio da accountability é a prestação de contas que os membros da diretoria e 

os conselheiros de administração e fiscal devem realizar para demonstrar como foi a sua 

própria atuação, destacando as decisões que foram e também as que não foram tomadas e 

apresentando as consequências desses atos (IBGC, 2009). 

Quanto à Responsabilidade Corporativa, esta se refere ao dever dos diretores e 

conselheiros de envidar todos os esforços necessários para garantir a sustentabilidade da 

organização e incorporar os mecanismos necessários para viabilizar sua longevidade. (IBGC, 

2009) 

Conforme Andrade e Rosseti (2006) o conjunto de princípios é uma das dimensões da 

governança corporativa, que estão sintetizadas em 5Ps:  

1. Princípios 

2. Propósitos 

3. Processos 

4. Práticas 

5. Poder 

Os princípios apresentados são a base ética da governança, universais, ou seja, podem 

reger as relações em qualquer cultura, instituição e país. Atualmente fazendo parte de códigos 

de boas práticas de vários países no mundo, acabam também influenciando explícita ou 

implicitamente na construção dos propósitos, no exercício do poder, nos processos e nas 

práticas do dia a dia. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 
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O propósito referencial da governança corporativa é ser uma contribuição efetiva para 

que os shareholders alcancem o máximo de retorno no longo prazo, mas em sintonia com 

todos os outros stakeholders. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

A dinâmica das negociações e das relações entre os órgãos de governança acaba por 

definir a estrutura de poder das organizações. Definir e constituir essa estrutura de poder é 

uma função dos shareholders; se não o fizerem, correm o risco de os gestores e técnicos 

assumirem e serem uma fonte de conflitos e de disfunções. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

O quarto P são os processos que surgem a partir da constituição e o empoderamento 

dos órgãos-chave considerados por Andrade e Rosseti (2006): conselho de administração, 

diretoria executiva e auditoria. Com essas estruturas definidas são estabelecidas as relações 

funcionais com foco principal na definição e acompanhamento da estratégia corporativa, das 

políticas operacionais e do resultado. Em paralelo são implantados os sistemas de controle 

focados em riscos internos e externos. 

Por fim as práticas, cuja efetividade tem efeito direto em cada processo definido e têm 

como foco a gestão de conflitos de agência, tanto os oriundos da postura dos gestores quanto 

aqueles decorrentes dos grupos majoritários da organização. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

 

 

3.2 TEORIA DA AGÊNCIA 

A teoria tem como base analisar as relações entre os participantes de um sistema no 

qual a propriedade e o controle estão nas mãos de pessoas distintas, e em que essa distinção 

pode ocasionar conflitos de interesse. (ARRUDA, 2008) 

A relação de agência é um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (donos dos 

recursos - os principais) engajam outras pessoas (os agentes) para desempenhar algum tipo de 

atividade que envolva delegação de alguma decisão ao agente. Na premissa de que as duas 

partes – principal e agente – são maximizadores de resultado, é possível acreditar que nem 

sempre o agente agirá buscando os melhores interesses do principal. (JENSEN; MECKLING, 

1976) 

As atribuições desses dois elos, agente e principal, estão baseadas em que o agente 

cumprirá tarefas para o principal, que se compromete a remunerá-lo por isto. Assim, o 

principal fica na qualidade de avaliador das informações e responsável pela escolha do 

sistema de informação ideal. Já o agente tem o papel de tomador de decisão, pois a ele cabe 
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escolher, entre as alternativas de decisão, aquela que será a melhor na perspectiva do 

proprietário e das informações de que dispõem. (ARRUDA, 2008) 

A Teoria de Agência afirma que supor que o agente agirá sempre de forma a 

beneficiar o principal é simplista e não evidencia que o comportamento do agente pode 

prejudicar a empresa. (JENSEN; MECKLING, 1976) 

A Teoria também afirma que é praticamente impossível para o principal, a custo zero, 

garantir que o agente tomará decisões ótimas do ponto de vista do principal. Na maioria das 

relações de agência, entre o principal e o agente incorrerão monitoria positiva e custos de 

ligação (não necessariamente financeiros, mas onerosos) e, além disso, haverá alguma 

divergência entre o agente da decisão e as decisões que podem maximizar o bem-estar do 

principal. (JENSEN; MECKLING, 1976)  

Conforme Wright e Ferris (apud ANDRADE; ROSSETI, 2006), uma parte dos 

conflitos de agência é decorrente de ações oportunistas do agente muito ligadas à 

remuneração e bônus, como, por exemplo, uma gestão de curto prazo que pode implicar 

pagamentos de bônus sobre decisões que não são sustentáveis no longo prazo.  

Também um plano estratégico pode ser objeto de conflito. O agente pode decidir não 

se arriscar muito para evitar uma demissão por mau resultado e não abraçar uma estratégia 

mais arriscada que poderia gerar maior retorno para o capital. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

A forma de o principal limitar divergências entre os seus objetivos e as decisões do 

agente é estabelecer incentivos focados para o agente e também incorrer em custos de 

monitoramento para limitar a realização de ações prejudiciais ao seu interesse. Além disso, 

em algumas situações o principal orientará o agente a gastar recursos (custos de ligação) para 

garantir que não tomará medidas que prejudiquem o principal ou para assegurar que o 

principal será compensado se ele tomar tais ações. (JENSEN; MECKLING, 1976) 

O último custo a ser considerado é o relativo à diferença entre a decisão efetivada pelo 

agente e a decisão que teria gerado uma maior maximização do resultado para o principal, a 

qual Jensen e Meckling (1976) classificaram como "perda residual." 

Os três custos abordados são definidos como custos de agência Este termo tem sua 

origem na expressão em inglês agency cost, que denomina os gastos especiais decorrentes de 

conflitos de agência. (ARRUDA, 2008) 

Jensen e Meckling (1976) definiram como custos de agência a soma de: 

1. as despesas de monitoramento por parte do principal, 

2. as despesas de ligação por parte do agente, 

3. a perda residual. 
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A relação entre os acionistas e os gerentes de uma empresa é a relação de agência mais 

pura. Entretanto, cabe destacar que os custos de agência surgem em qualquer situação que 

envolva duas ou mais pessoas, mesmo que não haja uma relação clara agente-principal 

(JENSEN; MECKLING, 1976). 

Conforme Weston e Brigham (apud Arruda, 2008), os principais conflitos de agência 

são: 

– Entre os acionistas e os administradores: os interesses dos administradores devem ter 

como foco atender aos interesses dos acionistas; porém, muitas vezes, essa não é a prática, o 

que acaba ocasionando um conflito de interesses entre eles; 

– Entre os acionistas e os credores: a empresa toma recursos com os credores, que 

financiaram tendo como base o cálculo no risco dos ativos da empresa, nas expectativas de 

riscos futuros, na estrutura de capital da empresa e nas expectativas de mudanças futuras na 

estrutura de capital. O conflito de agência se estabelece quando acionistas e administradores, 

por exemplo, assumem novos projetos com riscos muito maiores do que foi informado aos 

credores. O capital dos credores foi exposto a mais risco, mas ele não foi remunerado por isso. 

O conflito de agência também se apresenta na forma de conflitos entre os acionistas 

majoritários e minoritários. Os minoritários podem ver seus direitos serem subjugados ao 

interesse do acionista majoritário. (JENSEN; MECKLING, 1976) 

Esse conflito entre acionistas é mais comum em países onde a propriedade é 

concentrada e o mercado de capitais é, de certa forma, imaturo e as demais fontes de 

capitalização têm pouca expressão. Esse é um conflito comum no Brasil. (ANDRADE; 

ROSSETI, 2006) 

Todos os gestores das áreas corporativas, e não somente os gestores financeiros, 

representam os proprietários e por eles tomam decisões; por isso, esses gestores devem se 

envolver na elaboração dos planos e políticas operacionais com o objetivo de buscar a 

maximização do resultado dos acionistas. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

Nessa perspectiva, as ações desses gestores devem estar voltadas para todos os 

stakeholders de forma que todos sejam respeitados de forma ética, estejam sintonizados com 

os passos dados pela empresa e imbuídos pela busca por bons resultados e continuidade da 

empresa, independente de a ela servirem ou serem servidos. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 

Essa postura de relacionamento com todos os stakeholders se dá sem perder a 

perspectiva de maximizar os ganhos dos proprietários. (ANDRADE; ROSSETI, 2006) 



47 
 

 

Sundaram e Inkpen (apud ANDRADE; ROSSETI, 2006) apontam que num contexto 

de múltiplos interesses em busca da maximização dos resultados a ocorrência de conflitos de 

agência acaba por se ampliar. Apontam para tal as seguintes razões: 

1. Ausência de um indicador único de desempenho; 

2. Dificuldade em conciliar interesses 

3. Complexidade de critérios para hierarquizar contribuições e definir retribuições; 

4. Aumento dos graus de liberdade dos gestores para arbitrarem situações de 

conflitos. 

5. Geração de condições para práticas oportunistas; e 

6. Comprometimento da maximização do valor da empresa, desfavorecendo a longo 

prazo os interesses de todos. 

Conforme Hendriksen e Breda (apud Arruda,2008), o problema de agência tem a sua 

principal origem na assimetria de informações, ou seja, é causada por informações 

incompletas ou não fornecidas a todos os envolvidos.  

A ausência de informações não permite ao principal avaliar se o agente esta 

cumprindo o que foi acordado, ou seja, garantindo seus interesses.  

Diante de um comportamento não observável, o principal tem duas opções: buscar 

acompanhar o comportamento do agente, investindo em sistemas de informação como 

sistemas de orçamento, relatórios de atividades para o conselho de administração e outras 

instâncias de gestão. Ou, a outra opção é contratar o agente por resultado, dessa forma vincula 

o comportamento do agente ao interesse do principal. Porém nessa situação surge fortemente 

a questão do risco, onde uma diversidade de circunstâncias, como por exemplo, políticas de 

governo, cenário econômico ou mudança tecnológica podem causar variações incontroláveis 

no resultado. A incerteza do desempenho do agente também se traduziria em risco. 

(EISENHARDT, 1989) 

Sundaram e Inkpen (apud ANDRADE; ROSSETI, 2006) ponderam, que se uma 

empresa tem o seu valor maximizado e sua sobrevivência no longo prazo garantida, acaba por 

atender aos interesses dos seus múltiplos stakeholders. 

Quando a incerteza quanto ao resultado é baixa, os custos do risco deslocado para o 

agente são baixos e assim o contrato baseado em resultados é atraente. No entanto, à medida 

que aumenta a incerteza, o torna-se cada vez mais dispendioso deslocar risco, apesar dos 

benefícios baseados nos resultados contratos. (EISENHARDT, 1989) 
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Um sistema de informação eficiente pode conter o oportunismo do agente, pois 

informa ao principal o que realmente o agente esta fazendo, assim o agente percebe que não 

pode enganar o principal. Dessa forma, a gestão da informação permite controlar o 

comportamento gerencial. (EISENHARDT, 1989) 

 

3.3 GOVERNANÇA NOS FUNDOS DE PENSÃO 

Apesar das características diferenciadas, conforme Rosa (2010), os fundos de pensão 

estão sujeitos aos mesmos dilemas que a maioria das empresas: a formação da diretoria, a 

relação com os conselhos, a prestação de contas, entre outros aspectos da gestão. Há, porém, 

diferenças significativas: os fundos não possuem acionistas, mas patrocinadores e 

participantes, que simultaneamente são clientes e donos do fundo, e a gestão do passivo é tão 

importante quanto a gestão dos ativos de investimento.  

Essa similaridade entre fundos de pensão e as empresas no que tange à gestão permite 

resgatar a discussão que as empresas vêm acumulando sobre Governança Corporativa: 

A governança corporativa é um conjunto de mecanismos que serve para monitorar 
através desse controle, a gestão e o desempenho das organizações; ou, ainda, pode 
ser definida como uma forma de esforço contínuo em alinhar os objetivos da alta 
administração aos interesses dos acionistas ou proprietários, por meio da adoção de 
práticas mais eficazes de monitoramento. (NASCIMENTO; BIANCHI, 2005, p.4) 

As características próprias dos fundos de pensão devem ser consideradas no seu 

modelo de governança. Rezende e Fontes Filho (2008) apontaram algumas dessas 

características, entre as quais se destacam: 

a) Poder difuso do principal beneficiário  

Tomando por base a teoria da agência, há muitas particularidades nas relações principal-

agente num fundo de pensão, que diferem totalmente das empresas. Quando se analisa o 

patrocinador, este tem um papel ambíguo, pois atua como gestor dos recursos e também como 

beneficiário, no caso de patrocinar um plano BD, se o plano gerar resultados extras ao 

necessário para garantir os benefícios. Já os participantes têm o papel de principal, pois são os 

beneficiários finais, e os gestores e patrocinadores como agentes. 
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b) Estrutura virtual 

Vários fundos com pouco volume de recursos e operando planos CD têm sua gestão 

feita dentro da própria patrocinadora, eventualmente terceirizando a gestão financeira e 

atuarial. 

c) Tangibilização do produto principal ao longo do tempo  

O produto oferecido pelo fundo de pensão só será efetivamente utilizado pelo 

participante após um longo espaço de tempo. Quando desse momento, o participante pode 

ficar decepcionado com o resultado alcançado, em função dos benefícios e direitos que terá e 

o valor do seu benefício. Os fundos de pensão buscam estabelecer um canal de comunicação 

que permita esclarecer as características do plano, a situação relativa ao desempenho dos 

investimentos e também oferecem alguns créditos diferenciados (empréstimo simples e 

financiamento imobiliário) obedecendo aos limites estabelecidos pela legislação e por sua 

política de investimento. 

d) Regulação intensiva 

A previdência complementar, dada a sua importância e seu longo período de 

maturidade, é objeto no Brasil e no mundo de um elevado grau de regulamentação e 

acompanhamento. Destaca-se que no Brasil os limites de alocação dos investimentos são 

regulados pelo Conselho Monetário Nacional.  

Rezende e Fontes Filho (2008) apresentam também algumas questões estratégicas que 

desafiam a gestão dos fundos de pensão ao longo de sua existência: 

- Momento “zero”: fase de constituição da fundação. As questões se referem a alinhar 

a expectativa de patrocinadores e participantes, definir sua configuração (entidade aberta ou 

fechada), a forma de gestão dos recursos (própria ou terceirizada), os modelos de acumulação 

de reserva e concessão de benefícios. 

- Fase 1: fase de crescimento do volume de ativos e de gestão dos investimentos, ou 

seja, quando estará acontecendo a estruturação da entidade Isto demandará recursos que 

deverão ser bem utilizados para não onerarem os contribuintes. No que se refere à gestão dos 

investimentos, é o momento de construção de uma política de investimento. 

- Fase 2: fase de utilização das reservas acumuladas e a extinção da fundação. Período 

ainda de discussões sobre participação nos negócios, desfazimento de investimentos e de 

avaliação da continuidade da instituição por meio da atração de novos patrocinadores. 
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Fonte: Gráfico Adaptado de Rezende e Fontes Filho (2008) 

Quadro 6 – Fases de um Fundo de Pensão 

Os compromissos advindos de administrar recursos para garantir benefícios futuros 

exigem um acompanhamento efetivo dos resultados, a reunião de um conjunto de informações 

que permitam a melhor gestão dos ativos e avaliação constante da capacidade de arcar com os 

compromissos futuros. 

 

Os fundos de pensão caracterizam-se como um negócio financeiro. Seu papel 
fundamental é a captação de poupança de um conjunto de participantes e 
patrocinadores e sua transformação em investimentos capazes de garantir uma 
determinada renda quando eles chegarem à aposentadoria. O objetivo do negócio é, 
portanto, garantir a existência de um determinado fluxo de caixa para os 
participantes durante o seu período de aposentadoria. (FERNANDES, 2000, p. 68) 

O Conselho Deliberativo de um fundo de pensão é o representante dos participantes e 

da patrocinadora e, como tal, delega a autoridade para o gerenciamento das atividades à 

diretoria da fundação. Dessa forma há a mesma necessidade nesse conselho de avaliar o 

desempenho alcançado pela entidade a partir de informações que espelhem fielmente a 

realidade. (CATELLI, 1999)  

A maioria dos problemas de governança em Fundos de pensão é decorrente de 

deficiências no Conselho Deliberativo. Muitos dos problemas mais graves poderiam ser 

resolvidos por meio de uma representação equilibrada da patrocinadora e dos participantes, 

representantes com maior nível técnico, utilização de profissionais independentes em algumas 

situações e a construção e implantação de um código de conduta que aborde os conflitos de 

interesse. (OECD, 2010) 

Conforme Blecher (2004), é possível identificar na gestão dos fundos de pensão dois 

níveis de problemas de agência. O primeiro nível é na relação entre os participantes que 

contribuem e que delegam a gestão dos recursos à diretoria do fundo de pensão. E um 

segundo nível consiste no desalinhamento de interesses entre a diretoria do fundo de pensão e 

FASE 1 FASE 2$

0 acumulação utilização Reservas no tempo
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instituições externas contratadas para a gestão profissional dos recursos. O primeiro nível de 

problema de agência, que é objeto deste estudo, é originado da escolha da diretoria dos fundos 

de pensão, que pode ser motivada por interesses políticos e não técnicos, não existindo uma 

identificação entre os participantes e aqueles que administram seus recursos.  

Fontes Filho (2004) aponta que a aplicação da teoria de agência nos fundos de pensão 

tem limitadores, como não estarem plenamente num ambiente competitivo e, dada a 

longevidade de um plano, não terem a capacidade de avaliar o desempenho do gestor. 

Também pondera que a teoria pode ter maior ou menor evidência nos fundos de pensão de 

acordo com o envolvimento dos participantes – o principal.   

Uma característica apontada por Fontes Filho (2004) para exemplificar o fato é a 

natureza dos planos de benefícios que os fundos administram. As duas principais modalidades 

têm diferenças significativas para avaliar-se o envolvimento dos participantes. 

Num plano CD o benefício a ser recebido pelo participante será decorrente do valor 

que for acumulado no período contributivo e o rendimento que esse recurso tiver gerado ao 

longo do tempo. Em função disso, o fundo de pensão deve apresentar comparações dos 

investimentos realizados com indicadores ou com investimentos equivalentes, o que permite 

avaliar o desempenho dos gestores. (FONTES FILHO, 2004) 

Já num plano BD, o benefício a ser pago ao participante será calculado de forma 

independente do resultado das suas contribuições ou dos investimentos dela decorrentes. 

Também existe um risco menor para o participante, haja vista que o patrocinador é 

corresponsável pelo equilíbrio do plano. Assim, o envolvimento dos participantes acaba sendo 

menor do que no plano CD. (FONTES FILHO, 2004) 

Essa diferença de modalidade de Planos de Benefício também tem impacto para o 

patrocinador: nos planos CD o patrocinador não tem risco financeiro, mas, como já abordado, 

tem um risco elevado nos planos BD. (FONTES FILHO, 2004) 

Os principais objetivos de um fundo de pensão variam em função do tipo de plano que 

é administrado. Os planos CD podem ter como objetivo investir em ativos de investimento 

buscando maximizar os retornos ajustados ao risco, atentos aos custos suportados pelos 

participantes. (OECD, 2010) 

Já um plano BD pode ter diversos objetivos nos quais busca uma correlação forte entre 

os ativos de investimento e a responsabilidade com o pagamento de benefícios na morte ou 

aposentadoria dos seus participantes. (OECD, 2010) 

Também a representação formal de patrocinador e participantes pode gerar diferenças 

na gestão entre fundos de pensão. Fontes Filho (2004) faz menção a duas características.  
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A primeira é que a Lei Complementar nº 108 (ANEXO A) atrelou à estrutura de 

governança e gestão dos fundos de pensão ao tipo de patrocinador. Os fundos de pensão com 

patrocinadores privados não têm restrição ao número de diretores ou conselheiros; já para os 

fundos patrocinados por entes públicos, esses órgão estão limitados a 6 diretores, 6 

conselheiros deliberativos e 4 conselheiros fiscais. (FONTES FILHO, 2004) 

Na representação dos participantes o tipo de patrocinador também é critério para 

definir o número de vagas destinadas aos participantes. Nos patrocinadores privados é exigido 

que 1/3 das vagas sejam preenchidas por participantes, e nos fundos de pensão patrocinados 

por entes públicos a exigência é uma paridade entre participantes e patrocinadora. (FONTES 

FILHO, 2004) 

Dessa forma, os trabalhadores de entidade pública que contribuem para a formação de 

um fundo de pensão – os participantes, graças a Lei Complementar nº 108, passaram a ter 

mais poder na gestão dos fundos de pensão. Essa lei estabelece os critérios para formação do 

Conselho Deliberativo – que deverá ter representação paritária da patrocinadora e dos 

participantes do fundo de pensão. O avanço foi significativo, porém a lei ainda manteve uma 

concentração de poder na mão da empresa patrocinadora, materializada no voto de qualidade: 

 

Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis 
membros, será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos 
patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além 
do seu, o voto de qualidade.§ 1o A escolha dos representantes dos participantes e 
assistidos dar-se-á por meio de eleição direta entre seus pares. (BRASIL, 2001) 

A segunda característica apontada por Fontes Filho (2004) é a possibilidade de os 

fundos de pensão serem multipatrocinados, prerrogativa aberta pela Lei Complementar nº 109 

editada em conjunto com a LC 108. Essa possibilidade do multipatrocínio reforça a separação 

da governança da entidade e dos planos.  

Com a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal definidas, garantindo a 

representatividade dos participantes, apesar de ainda como minoritário, haja vista que o 

patrocinador detém o voto de minerva, cabe discutir como os objetivos naturais dos fundos de 

pensão e os traçados pelos participantes e patrocinadora por meio do Conselho Deliberativo 

serão acompanhados e quem reunirá as informações necessárias para a gestão. 

 

Do ponto de vista que considera a estrutura de autoridade e responsabilidade nas 
organizações, os fundos de pensão são idênticos a qualquer entidade, pois, 
independentemente do seu porte, são entidades caracteristicamente divisionalizadas; 
isto é, entidades onde existem vários tomadores de decisão, cada um atuando sobre 
um aspecto específico da gestão. Quase sempre se encontra nos fundos de pensão 
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brasileiros, como mínimo, a organização de diretorias separadas para “benefícios”, 
“investimentos” ou “financeira” e “administrativa”, o que por si só já bastaria para a 
definição de um contexto de divisionalização, onde está presente o problema de 
garantir que as decisões dos gestores das áreas individuais sejam consistentes com 
os objetivos da empresa como um todo, que é um dos problemas centrais da 
atividade de controladoria. (FERNANDES, 2000 p. 68) 

A Governança busca garantir que os recursos da empresa sejam empregados 

procurando alcançar a eficiência e a eficácia na sua missão e nos objetivos da organização, os 

quais consequentemente garantirão os interesses dos acionistas e proprietários e maximizarão 

os resultados econômicos da organização. Cabe destacar que todos esses objetivos também 

fazem parte do conceito de Controladoria. (ARRUDA, 2008) 

Conforme pesquisa realizada pela Deloitte (2009), apresentada no Quadro nº 7, os 

dirigentes de fundos de pensão, diante da crise financeira do segundo semestre de 2008, e 

também da complexidade e volatilidade dos mercados, têm buscado mecanismos de controle e 

modelos de gestão que possam apoiar a excelência na gestão financeira que garanta sua 

sustentabilidade no longo prazo. O modelo de gestão é fundamental para os fundos de pensão, 

pois, durante todo o período de acumulação de recursos, seu maior produto a ser entregue aos 

participantes é a credibilidade. 

Para reforçar sua governança as entidades de previdência nos últimos anos adotaram 

estruturas mais abrangentes em três níveis de atividades: negócios, controles (controles 

internos, gestão de riscos, compliance e ouvidoria) e auditoria interna. (DELOITTE, 2009) 

 
Fonte: Quadro adaptado da pesquisa Deloitte (2009) 

Quadro 7 – Pesquisa junto a dirigentes de Fundos de Pensão – Principais benefícios proporcionados pela 
estrutura de governança corporativa nos fundos de pensão 

 

59

49

43

40

38

32

13

Identificar riscos de negócio e propor alternativas para 
gerenciá-los

Favorecer a aderência às normas internas e às 
regulamentações do mercado

Dar suporte à alta administração da entidade

Promover uma maior conscientização dos executivos sobre a 
importância do gerenciamento de riscos e controles internos

Garantir maior eficiência dos processos internos

Auxiliar a entidade na execução de suas estratégias de negócio

Minimizar a ocorrência de fraudes
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Nas palavras de José de Souza Mendonça, diretor-presidente da Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp (apud Deloitte, 2009): 

O sistema de previdência complementar brasileiro vem apresentando um 
crescimento notável e tende a se desenvolver cada vez mais nos próximos anos. 
Nesse contexto, a priorização da busca pelas melhores práticas de boa governança 
corporativa é fundamental para o desenvolvimento e a própria sustentabilidade do 
setor.  

3.3.1. Governança dos fundos de pensão nos EUA e Chile 

 

Algumas características da Governança nesses dois países já foram apontadas na seção 

de Previdência, porém cabe retomá-las para evidenciar as sinergias e divergências com o 

modelo brasileiro: 

a) Presença dos participantes na governança dos fundos de pensão: 

Na maioria dos países pertencentes à OCDE, os membros de conselhos de 

administração de fundos de pensão são selecionados através do apoio de empregadores e 

empregados, porém no modelo norte americano a exigência de representação paritária é 

somente para os planos multi-empregador, dessa forma o fundo com patrocínio único é como 

uma extensão da empresa que o patrocina. (STEWART; YERMO, 2008) 

Já no Chile, as AFPs não têm representação dos participantes, porém a reforma 

implantada pela presidente Michelle Bachelet criou uma comissão de usuários nas AFPs com 

a missão de avaliar e propor melhorias aos fundos. (GRIPP, 2009) 

Na experiência do Brasil, as leis complementares 108 e 109, garantiram a paridade na 

representação dos participantes nos fundos com patrocínio público e uma representação 

mínima de 1/3 nos fundos com patrocínio privado, tanto no conselho de administração 

(deliberativo) quanto no conselho fiscal.  

 

b) Acesso dos participantes às informações 

No Brasil, a Resolução CGPC 23 de dezembro/2006, “dispõe sobre os procedimentos 

a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de 

informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios”, eventuais solicitações de 

informações por parte dos participantes devem ser fornecidas num prazo máximo de 30 dias e 

as consultas e as comprovações das respostas dentro do prazo poderão ser objeto de auditoria 

pelo órgão regulador. Neste ano de 2013, foi promulgada a instrução MPS/PREVIC/DC Nº 5 

que amplia a quantidade de informações e o nível de detalhamento a ser divulgado aos 
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participantes. Não foi possível localizar a existência de fundações que descumprem as 

referidas normas. 

No modelo Chileno, as AFPs têm a obrigação legal de divulgar a rentabilidade 

anualizada dos últimos 36 meses em comparação com a taxa mínima definida pelo Estado, 

mas conforme Mesa-Lago (2003), as AFPs demonstram nas propagandas uma postura de 

solidez e segurança, porém para evitar a comparação com as concorrentes, não fazem 

divulgação das informações de rentabilidade e nem o custo administrativo cobrado para evitar 

a mudança de administradora pelo participante.  

O órgão do poder legislativo do governo dos Estados Unidos (GAO, 2004) divulgou 

em seu relatório denúncias de decisões tomadas para atender o interesse do patrocinador e da 

dificuldade dos participantes de terem acesso às informações do plano. 

 

3.3.2. OECD - Princípios Fundamentais de Governança para os Fundos de Pensão 

A OECD produziu um documento com sete princípios fundamentais para a Regulação 

da Previdência Complementar. O documento foi publicado em 2010, mas teve sua elaboração 

iniciada em 2008, período da crise financeira que abalou o mercado mundial. É a contribuição 

oferecida pela OECD para auxiliar o sistema de previdência que atingiu em 2009, US$ 25 

trilhões de patrimônio. Os sete princípios são: 

• Condições para a regulação e supervisão eficaz; 

• Estabelecimento de planos de pensão, fundos de pensão e fundos de pensões de 

sociedades gestoras; 

• Passivos de planos de aposentadoria, regras de financiamento, liquidação e seguro; 

• Gestão de ativos; 

• Direitos dos membros e beneficiários e adequação de benefícios,  

• Governança, e 

• Supervisão 

No princípio de Governança, foco deste trabalho, a OECD apresenta diretrizes para a  

sua implementação, das quais se destacam: 

a) Identificação das responsabilidades 

Aponta para a necessidade de uma identificação e segregação num modelo de gestão 

das responsabilidades pelas atividades operacionais e atividades de supervisão. A partir da 

criação de um fundo de pensão ou plano deve ser definida sua governança interna, seus 

objetivos, estatutos, entre outros. Como boa prática de governança, as responsabilidades 
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devem ser segregadas de acordo com a natureza e extensão dos riscos (gestão baseada em 

risco). 

b) Conselho de Administração 

Indica que cada fundo de pensão deve ter um conselho de administração, ou 

equivalente, que tenha o poder de responder pela administração do fundo e pela proteção dos 

interesses dos beneficiários. A responsabilidade do órgão deve ser compatível com o objetivo 

do fundo de pensão, e gerir os recursos para que seja garantido o pagamento de benefícios.  

c) Accountability 

O Conselho deve ser responsável pela prestação de contas aos patrocinadores e 

participantes, evidenciando suas principais decisões e sua responsabilidade pelos resultados. 

A transparência sobre as funções de controle é muito importante, a fim de permitir que a 

autoridade supervisora, os membros do plano e os beneficiários possam acompanhar a gestão 

e até buscar medidas de reparação, se for o caso. 

d) Suitability 

Os conselheiros escolhidos devem ter alto nível de integridade, competência, 

experiência e profissionalismo na gestão do fundo de pensão. O Conselho deve ter no seu 

conjunto os conhecimentos e habilidades para supervisionar todas as funções desempenhadas 

num fundo de pensão e os agentes encarregados de realizá-las. Os critérios para desqualificar 

um indivíduo para nomeação devem estar claros no regulamento.   

e) Controles Internos Baseados no Risco 

A entidade deve ter controles internos adequados para garantir que todos os 

funcionários da entidade tenham suas responsabilidades definidas e que suas ações estejam de 

acordo com os objetivos da entidade. Esses controles devem abranger os procedimentos 

organizacionais e administrativos básicos, dependendo da escala e complexidade do plano; 

tais controles devem também incluir a avaliação de desempenho, os mecanismos de 

remuneração mecanismos, sistemas e processos de informação e procedimentos de gestão de 

risco.  

O Conselho deve desenvolver um código de conduta e uma política para conflitos de 

interesse para seus membros e para os funcionários da entidade.  

Também deverá haver controles apropriados para promover a independência e 

imparcialidade das decisões tomadas pelo órgão, para garantir a confidencialidade das 
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informações confidenciais relativas ao fundo e para evitar o uso indevido de informações 

privilegiadas ou informações confidenciais. 

f) Disclosure 

Devem ser estabelecidos canais de comunicação entre todas as pessoas e entidades 

envolvidas na governança do fundo de pensão, como forma de garantir a transmissão eficaz e 

tempestiva de informações precisas e relevantes. 

Os processos da entidade precisam garantir que os membros do Conselho recebam as 

informações adequadas, tempestivas, precisas, completas, consistentes e facilmente 

compreensíveis para que assim possam cumprir as suas responsabilidades de forma eficaz, de 

acordo com o código de conduta, e consigam se assegurar de que as responsabilidades 

delegadas estão sendo cumpridas. 

O conselho deve ainda garantir que os atuários, gestores, consultores e outros 

profissionais e prestadores de serviços também recebam informações relevantes e precisas em 

tempo hábil, a fim de garantir que eles exerçam as funções que lhes forem atribuídas pelo 

órgão. 

Outras três diretrizes da OECD para o princípio Governança não foram destacadas, 

pois abordam a necessidade da existência de três funções especificas (atuário, auditor e 

custodiante) nas fundações; apesar da sua relevância, não foram abordadas por não serem o 

foco deste trabalho. 

Conforme Stewart e Yermo (2008), vários países pertencentes a OECD têm buscado 

resolver as deficiências dos seus modelos de governança, alguns países inclusive incentivando 

a auto-regulação têm divulgado orientações de melhores práticas de governança. Esses 

princípios de boa governança que têm sido elaborados em grande parte tomando por base as 

orientações da OECD. 

Na seção de Previdência foi destacado o arcabouço jurídico brasileiro para a 

previdência complementar, que exigiu avanços no papel dos conselhos deliberativo e fiscal, 

mais rigor na escolha dos seus membros e sua responsabilização fiduciária, também em 

sintonia com vários pontos destacados pela OECD. Um destaque da legislação brasileira 

apontado por Stewart e Yermo (2008) foi a CGPC 13 (2004) que estabelece princípios, regras 

e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades 

fechadas de previdência complementar – EFPC. 

Cabe destacar que em 2010, a PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar divulgou seu Guia Previc - Melhores Práticas em Fundos de Pensão, em linha 
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com a discussão internacional. O manual tem por objetivo orientar dirigentes, patrocinadores, 

instituidores, participantes, assistidos quanto à gestão dos fundos de pensão.  

O guia está organizado nas seguintes seções: estrutura de governança, investimentos, 

passivo previdenciário e gestão de riscos e recomendações e determinações da Previc para o 

sistema.   

Pode-se concluir que a Governança Corporativa está relacionada às dimensões da 

empresa, à sua estrutura de propriedade, aos conflitos de agência que enfrenta, ao regime legal 

a que está sujeita, à origem do grupo controlador, à forma do surgimento da empresa (fusão 

ou aquisição), à abrangência geográfica da empresa, aos traços culturais dos locais onde está 

presente, e às instituições legais e aos marcos regulatórios nos países. 

Quando conceituada, a Governança Corporativa pode ser estruturada em quatro 

grandes grupos: Governança como guardiã de direitos, como sistema de relações, como 

estrutura de poder e como sistema normativo. 

Como já exposto, o conceito do IBGC, classificado no bloco de governança como 

sistema de relações, afirma que Governança Corporativa corresponde ao sistema por meio do 

qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, o qual envolve as práticas de 

relacionamento entre os proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 

controle. 

Nesta perspectiva o IBGC define quatro princípios básicos para a Governança 

Corporativa: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. 

A teoria de agência aborda que sempre existirá conflito de interesses entre o principal 

e o agente ou em qualquer outra situação em que a propriedade e o controle estejam em mãos 

diferentes.  

Para limitar essa divergência o principal deve estabelecer incentivos focados para o 

agente e incorrer em custos de monitoramento para evitar ações prejudiciais ao seu interesse. 

A Governança dos Fundos de Pensão, apesar de suas características diferenciadas, 

passa pela maioria dos problemas de governança das outras empresas. 

As principais características dos fundos de pensão que devem ser consideradas num 

modelo de governança (RESENDE; FONTES FILHO, 2008): 

- poder difuso do principal beneficiário, o patrocinador é muitas vezes o 

administrador do recurso e também um beneficiário se for plano BD e os 

participantes têm o papel de principal e os gestores e os patrocinadores, 

agentes; 

- estrutura virtual, especialmente nos administradores de plano CD; 
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- o produto final só é entregue no longo prazo, e por isso se faz necessário criar 

um canal de comunicação que permita acompanhar o desempenho; 

- elevado e intenso grau de regulamentação da previdência complementar. 

A OECD elaborou um conjunto de sete princípios fundamentais para a regulação da 

Previdência Complementar, este trabalho focou no princípio de Governança para o qual foram 

apresentados diretrizes: Identificação das responsabilidades; conselho de administração; 

Accountability; Suitabiity; Controles internos baseados no risco; e Disclosure. 

Conforme abordado na seção da previdência no Brasil, a legislação da previdência 

complementar contempla os pontos elencados pela OECD e hoje é considerada uma das mais 

avançadas do mundo em governança, conforme aponta o índice de governança da pesquisa da 

Melbourne Mercer Global Pension Index – 2011.  

Conforme Stewart e Yermo (2008), a Organização Internacional de Supervisores de 

Previdência( IOPS ) entrevistou seus membros com o objetivo de identificar os maiores 

desafios para a governança da previdência privada. Os resultados apontaram para a 

preocupação com a transparência e a divulgação de informações para os membros dos fundos 

de pensão e também para a competência e experiência do corpo diretivo e os mecanismos de 

controles internos. 
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4 CONTROLADORIA DE GESTÃO 

O surgimento da Controladoria ocorreu no início do século 20 nas grandes 

corporações americanas, com a finalidade de realizar um controle rígido dos negócios. Nessa 

época empresas concorrentes estavam se fundindo e formando grandes conglomerados, e esse 

contexto exigiu um controle centralizado das operações das subsidiárias, filiais e empresas 

relacionadas, por parte dos gestores e dos acionistas. (BEUREN, 2002) 

A função de controller surgiu no Brasil com as multinacionais norte-americanas. Essas 

empresas enviavam seus profissionais para implantar sistemas de controle nas operações 

realizadas no país. (BEUREN, 2002) 

Conforme Tung (1993, p.89 apud Beuren 2002, p.21): 

 

a palavra controller não existe no nosso vocabulário. Foi recentemente incorporada 
à linguagem comercial e administrativa das nossas empresas por meio da prática dos 
países industrializados, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Nesses países, 
controller ou comptroller designava, inicialmente, o executivo incumbido de 
controlar ou verificar as contas. Com a evolução industrial e comercial, essa 
definição tornou-se inadequada, visto não abranger a amplitude das funções do 
controller. 

A área de Controladoria e o próprio tema controladoria ainda não têm um arcabouço 

teórico consensuado, conforme Borinelli (2006); há uma diversidade de ideias sobre vários 

aspectos quanto ao foco de atuação da área e ao seu referencial teórico. 

Borinelli (2006), em sua proposta de estrutura conceitual básica de controladoria, 

destacou dois ângulos de discussão, um em que a função da área é de Apoio Gerencial e outro 

em que a área é responsável pela Contabilidade Societária. 

O presente trabalho enfoca as atribuições da Controladoria como área de apoio 

gerencial, conforme Almeida (1999), uma unidade administrativa responsável pela 

coordenação e disseminação da Tecnologia de Gestão, conduzindo os gestores à otimização 

do resultado da empresa.  

A função da Controladoria não pode ficar limitada à gestão do sistema contábil de uma 

empresa. Para cumprir o seu papel os conhecimentos de contabilidade e finanças não são 

suficientes, e o controller precisa se cercar de uma gama de profissionais das mais diversas 

áreas, com o objetivo de analisar e otimizar o conjunto imenso de informações necessárias 

para o exercício da sua função. (KANITZ, 1976)  

A Controladoria de Gestão surgiu da necessidade de as organizações verificarem o 

cumprimento das premissas estabelecidas no modelo de gestão e o atingimento dos objetivos 
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estratégicos estabelecidos. Fazia-se necessário estabelecer pontos de controle e metodologias 

de medição e verificação que constatassem o cumprimento dos objetivos. (FERREIRA, 2001) 

Dessa forma, pode-se definir a Controladoria como um órgão de observação e controle 

da alta administração, que fornece informações sobre pontos que possam colocar em perigo a 

continuidade da organização no presente ou no longo prazo. (FERREIRA, 2001) 

O desenvolvimento da Controladoria ao patamar de exercer um papel central no 

processo de gestão surgiu a partir de atividades básicas da Contabilidade e evoluiu para uma 

função de gestão de informações, elaboração do orçamento, mensuração de indicadores 

operacionais e presença ativa no suporte à elaboração do planejamento estratégico. (COELHO 

et al., 2012) 

4.1 MISSÃO 

Para contextualizar a importância da missão da Controladoria, faz-se necessário 

aprofundar a importância da missão para uma organização e a busca pelo seu cumprimento.  

A correta definição da missão de uma empresa evidencia qual o seu posicionamento 

diante do contexto em que está inserida, sendo, desta forma, um referencial para a atuação dos 

seus gestores. (BEUREN 2002) 

A Controladoria, como todas as demais áreas de uma organização, precisa ser guiada 

pela missão da organização. Entretanto, sua missão específica é coordenar os esforços para o 

alcance da eficácia global, que deve se traduzir em mais do que a soma dos resultados das 

áreas. (MOSIMANN & FISCH, 1999) 

Assim, por ser a Controladoria uma área com uma visão global da organização e 

também detentora do ferramental adequado para apoiar o processo de otimização do 

resultado, sua missão tem esse foco: “Assegurar a Otimização do Resultado Econômico da 

Organização” (ALMEIDA, 1999) 

Com essa missão a Controladoria tem três objetivos básicos para garantir o seu 

cumprimento: 

- Promoção da eficácia organizacional;  

- Viabilização da gestão econômica;  

- Promoção da integração das áreas de responsabilidade.” (ALMEIDA, 1999) 

Para a Promoção da Eficácia Organizacional, Pereira (1999a, p. 69) sintetiza em três 

pontos: 
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- a necessidade de se estabelecer um equilíbrio ótimo entre os critérios de curto, 
médio e longo prazos, balanceando-se o desempenho da organização ao longo do 
tempo; 
- a necessidade de se determinar as relações potenciais entre os critérios, antes de 
implantar políticas que a afetem; e 
- a necessidade de uma atenção especial aos critérios e medidas de curto prazo, por 
serem mais “concretas, específicas, verificáveis e objetivas 

A partir de Catelli (1999) pode-se entender a Viabilização da Gestão Econômica como 

a administração por resultados, em que a eficácia da empresa está em função da eficácia das 

áreas, em que essas áreas são impactadas financeiramente pelas ações pelas quais têm 

responsabilidade, e seus gestores são considerados donos do negócio reconhecendo no 

resultado de suas áreas os ganhos e perdas decorrentes de suas decisões. A missão da empresa 

não é uma mera formalidade, mas a base fundamental para orientar a gestão na busca da 

eficácia. 

Para isso, a Controladoria precisa monitorar a execução dos objetivos estabelecidos, 

investigando e diagnosticando as razões dos desvios encontrados entre o resultado esperado e 

o alcançado, propondo novos rumos, sintetizando as diversas informações econômicas para 

utilização por parte dos gestores, informando sobre o desempenho das operações passadas e 

presentes, de forma clara e objetiva para apoiar todo processo decisório da organização. 

(NASCIMENTO; REGINATO, 2007) 

Para a Promoção da Integração das Áreas de Responsabilidade, é importante destacar 

que a Controladoria se diferencia das demais áreas operacionais e de apoio, pois sua atuação 

deve levar os gestores a tomarem as melhores decisões, e para isso deve disponibilizar 

instrumentos que induzam os melhores resultados. (ALMEIDA, 1999; PARISI; NOBRE, 

1999) 

4.2 RESPONSABILIDADE 

Como já destacado, a Controladoria como área de apoio gerencial, é uma unidade 

administrativa responsável pela modelagem, construção e também pela manutenção dos 

Sistemas de Informações, buscando suprir de forma adequada a necessidade de informações 

dos administradores e induzi-los a tomarem as melhores decisões que deverão resultar na 

otimização do resultado da organização. (ALMEIDA, 1999) 

 

À controladoria não compete o comando do navio, pois essa é tarefa do primeiro 
executivo; representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas de navegação. É 
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sua tarefa manter informado quanto à distância percorrida, ao local em que se encontra 
e à velocidade da embarcação, à resistência encontrada, aos desvios da rota, aos 
recifes perigosos e aos caminhos traçados nos mapas, para que o navio chegue ao 
destino[...] (HECKERT e WILSON apud PADOVEZE, 2009, p. 33) 

A Controladoria, enquanto uma área administrativa, tem suas responsabilidades 

específicas de gestão operacional, patrimonial, entre outras. Contudo, em função de sua 

missão, a sua responsabilidade se diferencia da de outras áreas, pois a ela cabe assegurar a 

otimização do resultado da organização. Assim, ela deve ser a indutora de todos os gestores 

para que eles tomem as melhores decisões. (ALMEIDA, 1999) 

A função básica de uma Controladoria dentro da organização, de acordo com Kanitz 

(1976, p. 7-8 apud Moura e Beuren, 2003, p.56), consiste em dirigir e implantar os sistemas 

de: 

a) Informação - compreende os sistemas contábeis e financeiros da empresa; 

b) Motivação - refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas; 

c) Coordenação - assessoria e proposta de soluções que o Controlador presta 
à direção da empresa; 

d) Avaliação - interpretação e avaliação dos resultados; 

e) Planejamento - determina se os planos são consistentes e viáveis e se pode 
servir de base para avaliação posterior; e 

f) Acompanhamento - consiste em acompanhar de perto a evolução dos 
planos traçados. 

Para que a Controladoria cumpra a sua responsabilidade, é necessário que ela atue em 

todas as etapas do processo de gestão. Apenas desta forma ela terá cumprido de forma 

adequada seu papel de controle e reporte na revisão do planejamento. (PADOVEZE, 2009) 

Conforme já destacado, orientada pelo modelo de Gestão da organização, a 

Controladoria deve implementar um conjunto de ações que se materializem nos três 

instrumentos disponibilizados para os gestores: a) modelo de decisão – estabelece como as 

decisões são ou deveriam ser tomadas; b) modelo de mensuração – mensurar corretamente o 

resultado dos eventos, produtos, planos, áreas; e c) modelo de informação – informar 

adequadamente os gestores. (ALMEIDA, 1999) 

O conjunto desses modelos – Gestão, Decisão, Informação e Mensuração será 

abordado no decorrer deste capítulo. 
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4.3 MODELO DE GESTÃO 

Todas as organizações têm seus princípios e propósitos, porém o cumprimento deles 

depende de as pessoas que nelas trabalham atuarem em conjunto para atingir os objetivos. 

Individualmente, essas pessoas não conseguiriam atingir tais objetivos; e sem esse conjunto 

de pessoas a organização não existiria, seria tão somente uma estrutura física. “As pessoas é 

que as criam, as transformam e as conduzem, por meio de ações coordenadas, para que seus 

propósitos sejam alcançados.” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2007, p. 30) 

O modelo de gestão é um conjunto de princípios que evidenciam o conjunto de 

valores, crenças e ideias dos principais gestores da organização. Suas mudanças acontecem a 

partir das pessoas e não do ambiente. Esse modelo influencia todos os demais modelos. 

(SCHIER, 2010) 

Os principais pontos contemplados num modelo de gestão são: os princípios da 

organização (existência ou não de planejamento e controle), processo de gestão (autonomia 

dos gestores, grau de participação dos gestores nas decisões), estilo de gestão (os papéis e 

posturas gerenciais), modelo de avaliação dos gestores, princípios de comunicação, avaliação 

de resultados e de desempenho e os padrões da prestação de contas. (SCHIER, 2010) 

Todas as áreas de uma empresa têm sua missão e seu modelo de gestão. Esse modelo 

de gestão específico de cada área é muito influenciado pelo modelo de gestão da organização, 

mas, mesmo assim, evidencia suas próprias crenças e valores e sua interpretação sobre suas 

responsabilidades e a forma como desenvolve suas atividades. (PEREIRA, 1999a) A 

eficiência na execução das tarefas e a eficácia dos resultados dependem das pessoas, que, 

organizadas sob determinada estrutura administrativa, contribuem ou não para o alcance dos 

objetivos empresariais. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2007) 

A organização se utiliza de avaliações de desempenho e vincula a elas recompensas e 

punições com o objetivo de que as pessoas realizem suas tarefas de acordo com os interesses 

da empresa. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2007) 

4.3.1 Características do Modelo de Gestão 

Conforme Nascimento e Nascimento (2007), são características do Modelo de Gestão: 
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a) Forma da cultura organizacional – A cultura organizacional é constituída pelas 

normas de conduta de uma organização que nascem de forma tácita ou explícita nas relações 

entre seus membros.  

Essas normas são elementos básicos da cultura organizacional: crenças, valores, 

rituais, hábitos, entre outros condicionantes do comportamento. 

Os aspectos da cultura organizacional podem ser classificados como formais e abertos 

ou informais e ocultos. Os aspectos formais e abertos são a estrutura, a descrição de cargos, os 

objetivos, estratégias, práticas operacionais, métodos e procedimentos, por exemplo. 

Os aspectos informais e ocultos são os padrões de influência e de poder, percepções, 

sentimentos e atitudes. 

Os aspectos formais e abertos acabam influenciando os informais e ocultos, o que 

pode gerar impactos sensíveis no moral das pessoas, positiva ou negativamente, e isso poderá 

influenciar no comprometimento delas com os resultados da organização. 

b) Determinação da autoridade e da responsabilidade – No contexto empresarial, 

entenda-se autoridade por direito de agir, e delegação e poder como a influência de uma 

pessoa ou grupo no processo de tomada de decisões.  

Como o modelo de gestão determina as linhas formais de autoridade e 

responsabilidade, essas influenciam as relações entre as pessoas dentro da empresa. É por 

conta dessa determinação e desta influência que o poder se desenvolve e flui entre os 

integrantes da organização. O modelo de gestão não determina quem terá ou não poder, mas o 

influencia. 

c) Forma de comunicação e informação – A forma como a comunicação e a 

informação fluem na organização é decorrente do Modelo de Gestão. A empresa precisa estar 

atenta à rede de comunicação presente no dia a dia dos funcionários e buscar captar as 

informações que circulam. 

Os gestores devem promover troca de informações com os membros de suas equipes 

por meio de redes de contato, pois se não existir essa interação estará comprometido o 

atingimento dos objetivos. O plano desenvolvido pelos gestores nunca terá sucesso se os 

funcionários envolvidos não o conhecerem. 

d) Estabelecimento de critérios de avaliação de desempenho – Na busca por 

incentivar o alcance dos resultados esperados, a empresa recompensa ou pune as pessoas que 

contribuíram ou não para tal resultado. Para isso os critérios devem ser claros a fim de 

delimitar a atitude das pessoas, para que realizem as tarefas que levarão ao melhor resultado. 
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O modelo de gestão deve ser um facilitador e um orientador do processo de gestão, por 

meio das características citadas. O modelo também permite à Controladoria viabilizar a 

interação entre as pessoas da organização e definir a forma como as informações trafegam 

interna e externamente. 

4.4 MODELO DE DECISÃO 

A tomada de decisão do gestor dos assuntos sob sua responsabilidade deve ser 

organizada na forma de um processo, apontando as diversas possibilidades e servindo de base 

tanto para subsidiar a solução de um problema como para aproveitar uma oportunidade. 

(PARISI; NOBRE, 1999) 

Contudo, o modelo de gestão não é o suficiente para garantir que os gestores tomem 

decisões que visem ao objetivo da organização, pois eventualmente os objetivos dos gestores 

podem ser conflitantes com os objetivos da organização. (NASCIMENTO et al., 2007) 

Assim, conforme Nascimento et al. (2007), o modelo de decisão minimiza o risco de o 

interesse do gestor conflitar com o interesse da organização, contribuindo para amenizar o 

conflito de agência.  

A necessidade do alinhamento das decisões aos objetivos da organização, o alto grau 

de complexidade da realidade empresarial, as inúmeras variáveis internas e externas, das 

quais muitas vezes o gestor não tem controle, são justificativas que reforçam a necessidade de 

um modelo de decisão. (PARISI; NOBRE, 1999) 

Um modelo de decisão deve possibilitar a sistematização, facilitando assim o 

entendimento dos diversos contextos apresentados com vistas a reduzir as variáveis a uma 

quantidade que permita uma avaliação mais qualitativa. (PARISI; NOBRE, 1999)  

Na hora de estruturar suas decisões, os gestores devem considerar o modelo de gestão, 

porém o gestor só agirá com essa consciência se o resultado da decisão impactar o seu 

resultado e a sua performance. (NASCIMENTO et al., 2007) 

Assim, o modelo de decisão é o grande condutor da ação organizacional incorporando 

as características do modelo de gestão e estando presente nas fases do processo de gestão. 

(NASCIMENTO et al., 2007) 

Simon (apud NASCIMENTO et al., 2007, p. 55), buscando explicar o comportamento 

humano a partir da teoria da decisão, destacou algumas premissas: 
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- Racionalidade limitada: o tomador de decisões conhece apenas parte das 
informações acerca da situação, faz pressuposições e toma decisões com base nos 
fatos que conhece; 
- imperfeição das decisões: não existem decisões melhores, no entanto uma pode 
alcançar determinado objetivo mais rapidamente ou de forma mais completa do que 
outra; 
- hierarquia das decisões: os objetivos visados pelas pessoas obedecem a uma 
hierarquia e, muitas vezes, esbarram na autonomia de determinado cargo ou função; 
- relatividade das decisões: a decisão nunca é ótima, apenas satisfatória, pois o 
ambiente limita as alternativas disponíveis; 
- racionalidade administrativa: a obtenção dos objetivos previamente definidos 
requer o estabelecimento de cursos de ação; 
- influência organizacional: a organização decide pelo indivíduo, acerca de divisão 
de tarefas, padrões de desempenho, sistema de autoridade, canais de comunicação, 
treinamento e doutrinação. 

Desta forma, o modelo de decisão também deve levar em consideração os aspectos do 

comportamento das pessoas e dos seus interesses individuais, e para isso necessita ter o apoio 

de um sistema de informação, para subsidiar a tomada decisão e avaliar a qualidade das 

decisões tomadas pelos gestores. (NASCIMENTO et al., 2007) 

O acompanhamento das decisões tendo por base um sistema de informações evitará 

que as empresas entrem em dificuldades ou tenham descontinuidade. (NASCIMENTO et al., 

2007) 

Nesse foco de acompanhamento a área de controladoria é extremamente relevante, 

pois subsidia os gestores com informações para a tomada de decisão e controla os resultados 

dessas ações de forma a evitar impactos indesejáveis para a organização. (NASCIMENTO et 

al., 2007) 

4.5 MODELO DE INFORMAÇÃO 

Entende-se o modelo de informação como uma representação de como devem ser 

elaboradas as informações, ou seja, a forma como essas devem ser estruturadas dentro do 

sistema de informações da organização. (PEREIRA, 1999b) 

Já a informação, conforme também Pereira (1999b, p. 252), “é um recurso da empresa 

que permite a integração, a comunicação e a dinâmica de seus subsistemas”.  

Assim, a informação pode ser considerada como o produto final de um tratamento e de 

uma estruturação de dados para atender objetivos operacionais, gerenciais ou estratégicos da 

organização. (NASCIMENTO; REGINATO, 2007) 
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O subsistema de informação é de grande importância para a empresa tendo em vista 

sua influência em todos os outros subsistemas da empresa, especialmente o de gestão. 

(PEREIRA, 1999b) 

Essas informações devem atender as necessidades dos gestores nas três fases básicas 

do processo de gestão: planejamento, execução e controle. (PEREIRA, 1999b) 

Dada a grande relevância da informação, faz-se necessário construir um modelo que 

dissemine na organização a forma como os dados devem ser obtidos, armazenados, 

transformados, e como a informação elaborada e estruturada deve chegar aos usuários, de 

forma tempestiva, com utilidade e qualidade para subsidiar análises e tomada de decisões. 

(NASCIMENTO; REGINATO, 2007) 

Por qualidade da informação entende-se que ela seja inteligível, baseada em conceitos 

racionais de mensuração e com sentindo lógico para os usuários. Tão prejudicial quanto a sua 

ausência é ter informações que distorcem a realidade e que podem levar o gestor a incidir em 

erro na tomada de decisão. (PEREIRA, 1999b) 

Conforme Pereira (1999b), para que a informação cumpra o seu objetivo, o modelo de 

informações deve incorporar alguns aspectos relativos ao desempenho: 

- integração – deve estar integrado aos modelos de decisão e mensuração; 

- segmentação por áreas de responsabilidade – deve identificar receitas e custos por 

área responsável; 

- centros de resultados e de investimentos – todas as áreas devem corresponder a 

centros de resultados e de investimentos de acordo com as necessidades de controle; 

- base conceitual uniforme – a produção de informações de desempenho planejado e 

realizado devem ter a mesma estrutura e base conceitual; 

- contribuição das atividades para o resultado global – as informações devem 

evidenciar a contribuição das atividades para o resultado global; 

- bases informativas para a comparação dos desempenhos planejados e realizados – o 

modelo de informação deve ser estruturado para evidenciar as causas dos desvios de 

desempenho; 

- eficácia e eficiência – as informações de desempenho devem apontar a eficácia e a 

eficiência das operações tendo como referencial base o valor planejado; 

- oportunidade – as informações sobre desempenho devem ser disponibilizadas de 

forma oportuna e tempestiva para subsidiar eventuais ajustes; 
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- acionabilidade e suporte ao sistema de decisões – as informações de desempenho 

devem acionar e suportar um sistema de decisões e esse sistema deve estar disponível para 

quem tem autoridade ou influência pra levar a organização a realizar as ações necessárias. 

O modelo de informação deve definir que a Controladoria, área intermediária no 

processo de geração e comunicação da informação, seja a responsável pela integração entre as 

áreas, avaliando seus desempenhos, sugerindo correções aos desvios entre o planejado e o 

orçado, sempre com base em informações tempestivas e com alto grau de confiabilidade. 

(NASCIMENTO; REGINATO, 2007) 

4.6 MODELO DE MENSURAÇÃO 

Esse modelo pode ser definido como uma proposta conceitual para estruturar em 

números as metas, objetivamente definidas, em função das quais as decisões serão tomadas. 

(FIGUEIREDO, 1995) 

Ainda segundo Figueiredo (1995), o modelo de decisão da organização define o objeto 

a ser mensurado, as diversas variáveis e seu horizonte temporal em termos presentes, passados 

e futuros.  

Fernandes (2000) destaca que os maiores desafios no processo de mensuração estão na 

eficiência em identificar os atributos a serem relacionados e na validação do sistema numérico 

utilizado.  

Para Guerreiro (1999) as etapas básicas para a caracterização de um modelo de 

mensuração poderiam ser elencadas da seguinte forma: 

- Identificação do tipo de decisão a ser tomada; 

- Identificação do sistema relacional empírico; 

- Identificação da característica de interesse da medição; 

- Definição da base conceitual (critérios de mensuração); 

- Identificação do sistema relacional numérico; 

- Identificação do sistema à luz da adequação da informação, confiabilidade, validade, 

tipo de escala e significado numérico. 

Desta forma, o modelo de mensuração teve ser construído em sintonia e perfeita 

aderência ao modelo de decisão: identificar as necessidades de informações dos gestores e ao 

modelo de informação; garantir as características das informações necessárias para a tomada 

de decisão. (FERNANDES, 2000) 
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A eficácia do sistema de mensuração está condicionada à qualidade e estabilidade das 

medidas de mensuração. (FIGUEIREDO, 1995) 

4.7 LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Controladoria nos últimos anos passou a exercer um papel mais central no processo 

de gestão. Esta evolução começou com as informações básicas da contabilidade para uma 

ampla função de suporte de informações, indicadores operacionais e passando, inclusive, a 

participar ativamente na construção do planejamento estratégico. O controller evoluiu de 

compilador de dados para um gestor de informações. (COELHO et al., 2012) 

Siegel e Kulesza (apud COELHO et al., 2012) situam a Controladoria como um área 

especializada no apoio à decisão, garimpando a informação e transformando-a para subsidiar 

a tomada de decisão das áreas. Assume, assim, uma função de staff (assessoria). 

Há outros autores – como Atkinson et al. e Garrison e Noreen (apud Coelho et al., 

2012) – que entendem que a Controladoria, dado o seu envolvimento no processo de decisão 

da empresa, traduzindo o planejamento estratégico em medidas operacionais e tornando-se 

corresponsável pelas decisões tomadas, deveria assumir uma posição como órgão de linha.  

O posicionamento da Controladoria dentro da estrutura organizacional e o próprio 

grau de autoridade atribuído ao controller são muitas vezes reflexos de aspectos como as 

características da organização e as características pessoais do controller, dentre outros. 

(LUNKES; SCHNORRENBERGER, 2009) 

Para a Controladoria ter as condições necessárias para cumprir o seu papel, faz-se 

necessário refletir qual a localização organizacional mais adequada de acordo com as 

características de cada empresa. Em muitas delas essa área está diretamente vinculada ao 

presidente, em outras tem staff de diretoria; contudo, a citação de Jensen & Meckling (apud 

SANTOS, 2004, p.174) levanta um outro ponto para reflexão: 

 

assim como na auditoria interna, a atuação das Controladorias também é prejudicada 
pelo problema de falta de independência. Uma Controladoria, ao efetuar o controle 
do risco e retorno dos recursos empregados na empresa, estaria, inevitavelmente, 
exercendo uma auditoria de gestão dos administradores encarregados de decidir 
sobre esses recursos. 

A Controladoria desempenha uma função relevante na busca por diminuir conflitos de 

agência, sendo uma auxiliar no monitoramento do processo de gestão, disponibilizando 
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informações que permitam ao agente realizar suas atribuições e avaliando o cumprimento dos 

resultados esperados e reportando-se ao principal. (NASCIMENTO et al., 2007) 

A principal preocupação da Controladoria nesse papel é garantir a simetria de 

informações, pois o agente acumula um volume de informações muito superior ao principal. 

Assim, a Controladoria precisa garantir uma transparência de informações que permita aos 

proprietários (principal) ter a clareza de que seus interesses estão sendo atendidos pelo agente. 

(NASCIMENTO et al., 2007) 

Para desempenhar essa tarefa, o modelo de gestão da empresa deve contemplar que a 

Controladoria tenha uma atuação abrangente, para ser entendida como um elemento 

importante na governança corporativa a fim de garantir a transparência e minimizar o conflito 

de agência independente de sua localização institucional. (NASCIMENTO et al.,2007) 

Sobre o papel da Controladoria em organizações nos EUA, conforme Schnorrenberger 

et al. (2007) a partir da metade de 1990 foi identificada uma mudança de orientação de um 

papel essencialmente voltado à contabilidade para uma função de fornecimento de 

informações, que orientem para a estratégia e a traduzam em ações operacionais. Também foi 

identificado que o tema controladoria não esta sendo mais tratado em produções específicas, 

mas em livros que abordam Controle Gerencial ou Contabilidade Gerencial. 

 

4.8 CONTROLADORIA DE FUNDOS DE PENSÃO 

Dada toda a dinâmica do segmento de previdência privada, as particularidades da 

governança dos fundos de pensão, e seu papel de gestor de recursos para garantir o pagamento 

de benefícios e os riscos daí decorrentes, se justifica identificar algumas atribuições 

especificas de uma controladoria de fundo de pensão.  

Integração entre a gestão de ativos e passivos. A gestão dos investimentos somente 

voltada para atingir a rentabilidade esperada, não é garantia de o que fundo de pensão 

conseguirá arcar com os benefícios a serem pagos. O comportamento do passivo é um 

subsidio importante para a definição da necessidade liquidez e de retorno dos investimentos 

no longo prazo. (FERNANDES, 2000) 

 

Accountability. Dada a característica de longevidade dos fundos de pensão, há 

necessidade do acompanhamento das decisões, com o objetivo de evitar que aquelas que 
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possam comprometer a organização fiquem ocultas e gerem prejuízos no longo prazo. 

(FERNANDES, 2000). 

Essas atribuições específicas completam as atribuições de uma controladoria de gestão 

de um fundo de pensão, pois focam na missão final de um fundo de pensão que é pagar os 

benefícios devidos aos participantes, e essa missão só se conclui quando for realizado o 

último pagamento ao último beneficiário do plano.  

Cabe destacar, conforme Fernandes (2000, pg. 168): 

“10. A atividade de controladoria é um conjunto de processos organizados de uma 

forma lógica, mas não depende da existência de um órgão específico de controladoria 

nos fundos de pensão, embora tal característica seja conveniente na maioria dos 

casos.” 

Assim, as atribuições destacadas podem estar presentes num fundo de pensão, mas não 

necessariamente na sua área de controladoria. 
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5 PREVI – FUNDO DE PENSÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

A PREVI - Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil é uma entidade 

fechada de previdência complementar, o maior fundo de pensão de América Latina e o 27o do 

mundo, com o patrimônio dos seus planos de previdência totalizando mais de R$ 160 bilhões 

(PREVI, 2012). (ANEXO E) 

A entidade administra três planos de previdência: Plano 1 – plano de benefício 

definido que congrega os funcionários empossados no Banco do Brasil até 1997; Plano Previ 

Futuro – plano de contribuição variável, oferecido aos funcionários admitidos a partir de 

1998, tem características de plano de contribuição definida no período de acumulação e, no 

período pós-laboral, características de plano de benefício definido; e CAPEC – o plano mais 

antigo – tem o tempo de vida da PREVI, 109 anos, é um plano de benefício com objetivo de 

oferecer pecúlio por invalidez e morte. 

O patrimônio dos planos administrados pela PREVI está distribuído em diversos 

segmentos, conforme a Resolução CMN 3792, sendo a posição no final de 2012: 

Investimentos Imobiliários - a entidade acumulou R$ 8,6 bilhões, com 57 imóveis; Renda 

Variável – R$ 98,4 bilhões em 110 empresas participadas (Vale, CPFL, BRfoods, Banco do 

Brasil, entre outras); Renda Fixa – R$ 52,7 bilhões em títulos do tesouro, debêntures de 

diversas empresas, entre outros papéis; Investimentos Estruturados – R$ 800 milhões em 

Private Equity e Venture Capital; e Operações com Participantes – R$ 5,7 bilhões em 

empréstimos simples e financiamentos imobiliários para participantes dos planos. 

Os recursos que formam a PREVI são oriundos da empresa patrocinadora Banco do 

Brasil, cujo acionista majoritário é o Tesouro Nacional, e dos funcionários que aderiram a um 

dos seus planos de previdência. A estrutura de governança da PREVI tem uma composição 

paritária de patrocinadora e participantes em todos os órgãos de gestão, a saber: Conselhos 

Deliberativo, Fiscal e Consultivos e Diretoria Executiva 

A PREVI foi fundada em junho de 1904 com o objetivo que reunir recursos para 

proteger viúvas e órfãos dos funcionários do “Banco da República do Brazil” (grafia da época 

do registro da sociedade).(PREVI, 2004) 

Essa entidade, que surgiu reunindo funcionários para contribuírem para uma forma de 

seguro (pecúlio), sofre uma grande transformação em função da reforma da Previdência 

Social em 1966, por meio do Decreto-Lei n° 72, de 21 de novembro de 1966, que unificou os 

seis Institutos de Aposentadorias e Pensões existentes à época no Instituto Nacional de 

Previdência Social – INPS, e fixou que por esse Instituto pagaria benefícios de até 10 salários 



74 
 

 

mínimos. Desta forma, quem recebia mais do que esse limite precisou buscar uma alternativa 

para manter o seu patamar de renda. (PREVI, 2004) 

Com essa reforma da Previdência Social surgiu a necessidade de transformar a 

entidade em um fundo de complementação de benefícios. O estatuto da PREVI foi reformado, 

foi extinta a Assembleia Geral de Associados, seu órgão máximo de deliberação até aquele 

momento da sua história, e foram criados três órgãos sociais: Corpo Social, Diretoria e 

Conselho Fiscal. Os membros da diretoria e do conselho fiscal passaram a ser nomeados pelo 

Banco. O Corpo Social formado pelos participantes da Fundação não poderia destituir os 

membros indicados pelo Banco.   

Essa transformação na forma de gestão da PREVI foi imputada pelos governos 

originados do Golpe Militar de 1964, que eliminaram a influência dos sindicatos e dos seus 

líderes na máquina administrativa previdenciária. A justificativa para a centralização decisória 

e o insulamento burocrático era eliminar qualquer influência tida como política sobre as 

instituições. 

Posteriormente, o Corpo Social passou a eleger quatro diretores, denominados 

Diretores Deliberativos. Eram eleitos dois diretores a cada dois anos. Esses diretores eleitos 

não tinham funções executivas, apenas participavam das reuniões quinzenais da diretoria. As 

funções executivas eram atribuídas aos diretores indicados pelo Banco do Brasil (Presidente, 

Diretor Técnico e Diretor Administrativo). A participação do Corpo Social na eleição dos 

diretores deliberativos era baixa. Israel Beloch (2004 apud PREVI, 2004) relata entrevista 

com o presidente da PREVI no período de 1993 a 1996, José Valdir Ribeiro dos Reis, 

comentando sobre formato organizacional da entidade à época:  

 

[...] a participação do funcionário do Banco ficava muito distante... Até para se fazer 
a eleição para estes Diretores [...] tinha-se dificuldade em formar uma chapa. 
Normalmente, quem formava uma chapa era o próprio Presidente, que arrumava uns 
conhecidos dele. E aí se elegiam os Diretores Deliberativos. (PREVI, 2004, p. 105) 

Nas eleições de 1988 da PREVI, um grupo de participantes resolve fazer campanha 

para a eleição a Diretor Deliberativo. A partir desta iniciativa, que levou esse grupo a ser 

eleito com 70% dos votos válidos, as eleições da PREVI passaram a ser competitivas, e a 

participação dos seus associados se tornou mais significativa. (PREVI, 2004) 

Em 1997 uma nova revisão do estatuto da PREVI – resultado de negociações entre 

Banco do Brasil, entidades sindicais e associações de aposentados – resultou em contemplar 

diversos benefícios reivindicados pelos associados e também uma nova estrutura 
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administrativa com participação efetiva dos associados na gestão da entidade. Em 

contrapartida, o Plano 1 incorporou funcionários empossados antes de 1967, cuja 

responsabilidade pelo pagamento do benefício era da patrocinadora. (PREVI, 2004) 

Essa nova estrutura organizacional era composta dos seguintes órgãos: Corpo Social, 

Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O Corpo Social formado por 

todos os associados elegeria a cada dois anos conselheiros deliberativos e fiscais e diretores 

com mandatos de quatro anos. O Conselho Deliberativo era formado por sete conselheiros, 

três indicados pelo Banco e quatro eleitos pelos associados. A presidência desse conselho era 

de um conselheiro eleito pelo Corpo Social. A Diretoria Executiva era composta por três 

diretores eleitos (Planejamento, Participações e Seguridade) e três indicados pelo Banco 

(Presidente, Diretor de Administração e Diretor de Investimento). O Conselho Fiscal formado 

por cinco conselheiros, três eleitos e dois indicados pelo Banco. Em todas as instâncias não 

havia voto de qualidade, as decisões deveriam ser tomadas por maioria simples; no caso do 

Conselho Deliberativo, as decisões deveriam ser aprovadas por pelo menos cinco 

conselheiros, o que exigia o entendimento entre os conselheiros eleitos e indicados. 

Em 2001 foi promulgada a Lei Complementar nº 108 dispondo sobre a relação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas entidades fechadas de 

previdência complementar. Essa lei impôs um número máximo de seis conselheiros 

deliberativos de forma paritária entre participantes eleitos e indicados pela patrocinadora, e 

caberia a esta a indicação do presidente, que deteria o voto de qualidade. O Corpo Social 

deixou de ser um Órgão social na estrutura administrativa e também deixou de eleger 

diretores, que passaram a ser indicados pelo Conselho Deliberativo. 

Após vários enfrentamentos entre a PREVI e a Secretaria de Previdência 

Complementar sobre o ajuste do fundo de pensão à nova lei, a PREVI sofreu uma intervenção 

da Secretaria que implantou um novo estatuto conforme a nova legislação e convocou novas 

eleições. A partir de então o Banco do Brasil passou a indicar o Presidente, o Diretor de 

Investimento e o Diretor de Participações, que até esse momento era eleito pelos participantes. 

Coube aos conselheiros eleitos indicar os Diretores de Planejamento, Seguridade e 

Administração – este último até essa reformulação era indicado pelo Banco. 

Em março de 2006, a Secretaria de Previdência Complementar aprovou a proposta da 

PREVI dos participantes voltarem a eleger três diretores. Nessa mesma reformulação do seu 

estatuto foi incluída a criação dos Conselhos Consultivos. Cada Plano de Benefícios 

administrado pela PREVI que possua número igual ou superior a 10.000 (dez mil) 

participantes e assistidos pode eleger um conselho consultivo, que foi criado com o objetivo 
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de ser uma instância de formulação e proposição de políticas e de acompanhamento de sua 

gestão. 

A PREVI tem como missão:  

 

Administrar planos de benefícios, com gerenciamento eficaz dos recursos aportados, 
buscando melhores soluções para assegurar os benefícios previdenciários, de forma 
a contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus dependentes, 
visando atender suas expectativas e das patrocinadoras. (PREVI, 2012) 

 

Os valores da PREVI são: “Responsabilidade, comprometimento, responsabilidade 

socioambiental; Solidariedade; Qualidade, competência, excelência, criatividade, 

profissionalismo; Ética, honestidade, integridade; Transparência; Cidadania, democracia”. 

A entidade tem como Visão de Futuro:  

Ser a melhor administradora de planos de benefícios do Brasil, sendo referência 
internacional, com excelência comprovada por indicadores em: Práticas de gestão de 
ativos e passivos; Satisfação dos participantes; Custo administrativo (relação custo x 
benefício); Responsabilidade socioambiental; Produtos e serviços previdenciários; 
Política de pessoal. Ser motivo de orgulho para participantes, patrocinadoras e 
funcionários. 

5.1 GOVERNANÇA DA PREVI 

A seguir avalia-se a Governança da Previ tomando como base as principais diretrizes 

apontadas pela OECD – “Principles of Occupational Pension Regulation Methodology for 

Assessment and Implementation” – em 2010, destacadas no capítulo de Governança dos 

fundos de pensão:  

a) Identificação das responsabilidades 

A PREVI segrega as responsabilidades de todos os seus órgãos sociais no seu estatuto, 

definindo o seu papel, composição, mandato, competências e funcionamento.  

b) Conselho de Administração 

Entre seus órgãos sociais a PREVI, como já abordado, tem um conselho de 

administração que é responsável pela definição da política geral de administração da Entidade 

e dos seus Planos de Benefícios, e pelo exercício das atribuições previstas no Regulamento 

(ANEXO C) 

c) Accountability 
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O conselho de administração da PREVI tem como atribuições examinar e aprovar as 

demonstrações contábeis e relatório anual de atividades. Essas informações são divulgadas 

aos participantes e patrocinadoras de forma impressa e também disponibilizadas no espaço 

público de sua página na internet.   

d) Suitability 

O Estatuto da PREVI (ANEXO C) prevê como critérios para indicação pela 

Patrocinadora ou eleição pelos participantes que o Conselheiro cumpra os requisitos dos 

normativos legais e também o seu artigo 55, dentre o qual se destacam os incisos IV e VI, 

pela plena sintonia com esta diretriz: 

 

Art. 55. Para integrar os órgãos de administração e fiscalização da PREVI, seja 
como titulares, suplentes ou substitutos, deverão ser observados cumulativamente, 
além das disposições legais, os seguintes requisitos: 
... 
IV - ter comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 
... 
VI - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da 
seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público. 
§ 1º Para os membros da Diretoria Executiva, além dos requisitos acima, exige-se 
ainda a formação de nível superior. 
§ 2º Os assistidos, desde que satisfeitas as condições previstas neste Estatuto, 
poderão integrar a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho 
Fiscal, somente como representantes dos participantes e assistidos. 
§ 3º Os indicados pelo Banco do Brasil para integrar o Conselho Deliberativo, o 
Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e os Conselhos Consultivos que adquirirem a 
condição de assistido na vigência de seus mandatos poderão ser mantidos nos 
Colegiados que ocupem, a critério do Banco do Brasil, até o final de seus 
respectivos mandatos. 
§ 4º Não poderão integrar os órgãos colegiados da PREVI, ao mesmo tempo, 
participantes que guardem, entre si, relação conjugal ou decorrente de união estável, 
de parentesco consangüíneo ou afim até o 2º (segundo grau), inclusive. 
§ 5º Não poderão exercer mandato no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, 
os participantes que estejam em efetivo exercício na própria PREVI. 
§ 6º Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva 
ou do Conselho Fiscal que der causa ao descumprimento das condições previstas nos 
§§ 4º e 5º deste artigo, sendo que, na hipótese do § 4º, perderão o mandato todos os 
membros envolvidos se, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência do fato, nenhum 
deles renunciar ao mandato de modo a evitar o impedimento ali previsto. 
§ 7º No caso de assistido, em gozo de benefício de pensão, para efeito do requisito 
previsto no inciso III do caput deste artigo, será considerado o tempo de filiação ao 
plano do participante ao qual estava vinculado. (PREVI, 2013) 

 

e) Controles Internos Baseados no Risco 

A PREVI tem um regimento interno e um manual de normas e procedimentos 

definindo as responsabilidades, atribuições e também os procedimentos a serem 

desenvolvidos por cada área.  
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Os investimentos dos planos administrados pela PREVI são feitos de acordo com uma 

política de investimentos que estabelece as diretrizes para a gestão de longo prazo. Essa 

política é acompanhada pela Controladoria para verificar se o desempenho dos investimentos 

está de acordo com as metas estabelecidas, e pela área de Risco para avaliar se a exposição ao 

risco está de acordo com o estabelecido na referida política. Esse acompanhamento realizado 

pelas áreas é divulgado a todos os órgãos sociais para conhecimento e providências que 

julgarem necessárias.  

A PREVI tem uma Política de Segurança da Informação que estabelece um padrão de 

classificação das informações. 

Todos os funcionários da PREVI assinam um termo de confidencialidade quanto ao 

sigilo das informações a que têm acesso às normas do código de conduta a que estão sujeitos. 

A PREVI mantém estudos com vistas a implantar a Gestão Baseada em Risco e a 

Gestão da Segurança da Informação, coordenados respectivamente pelas áreas de Risco e 

Controles Internos.  

f) Disclosure 

Os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal, indicados pela patrocinadora e os 

eleitos pelos participantes, têm acesso igualitário a todas as informações, e os dois conselhos 

têm autonomia regimental para contratar consultorias externas para assuntos dos quais 

julguem necessário ter uma avaliação independente.  

Desde 2002 a PREVI realiza apresentações do resultado anual para os participantes 

dos Planos em diversas capitais, e nos últimos anos essas apresentações têm sido também 

transmitidas via web. Independentemente do tipo de apresentação os expectadores tem espaço 

garantido para realizarem as perguntas que julgarem oportunas sobre o andamento dos planos. 

A PREVI também mantém um plano de Educação Previdenciária e Financeira, que 

nos termos da resolução MPS/SPC nº 32, de 2009, permite a dispensa do envio, por meio 

impresso, do relatório anual de informações aos participantes e assistidos. Entretanto, a 

PREVI até 2011 continuava enviando o referido relatório e, atualmente, em função de ter 

divulgado uma versão digital do relatório, mantém à disposição dos participantes a opção de 

solicitar a sua versão impressa. 

A PREVI é uma das poucas entidades de previdência complementar que mantém no 

espaço público de sua página na internet os regulamentos (em vigor e anteriores), 

demonstrativos contábeis, sua política de investimentos e a rentabilidade de cada uma de suas 

carteiras de investimentos – o que evidencia um alto nível de disclosure. 
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O reconhecimento do trabalho desenvolvido pela PREVI na área de governança e 

também de responsabilidade ambiental foi destacado mais recentemente pela OECD em seu 

Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds, de outubro de 

2013, em que elogia a PREVI pela atualização do seu Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa em 2012, no qual foram incluídas diretrizes ligadas a 

sustentabilidade, fortalecimento da governança corporativa, responsabilidade social e 

ambiental. (OECD, 2013) 

 

5.2 CONTROLADORIA DA PREVI 

Em 1998 as principais necessidades apontadas para referendar a criação de uma área 

de Controladoria na PREVI eram as seguintes:  

• Clarificar a importância dos objetivos econômicos da PREVI como uma 

condição essencial para a o cumprimento da sua missão; 

• Integrar as atividades exercidas pelas diversas áreas com vistas à otimização 

do resultado econômico global; 

• Centralizar as funções de mensuração de custos, receitas e resultados em uma 

única área técnica; 

• Disponibilizar de informações econômicas para os gestores da PREVI, com o 

objetivo de subsidiar seus processos de tomada de decisões; 

• Simular alternativas para apoio às tomadas de decisão, permitindo realizar a 

melhor escolha; 

• Integrar o processo orçamentário a um processo de gestão estruturado 

formalmente; 

• Construir um sistema de orçamento com foco na otimização do desempenho 

da PREVI; 

• Uniformizar conceitos e critérios de avaliação de desempenhos. 

A partir dessas necessidades a consultoria contratada para implementar o modelo de 

Controladoria apresentou, conforme documento interno da PREVI, como principais itens do 

escopo do projeto,: 

� Conhecer, a qualquer momento, o resultado dos negócios; 
� Acompanhar o efetivo desempenho das áreas de negócio, quanto ao 

desempenho econômico, desempenho físico (atingimento de metas 
operacionais), qualidade e produtividade; 

� Avaliar negócios em nível corporativo; 
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� Sedimentar o aprimoramento e o suporte ao modelo de planejamento 
empresarial; 

� Direcionar de modo eficiente as ações da Entidade; 
� Definir de forma clara e prática a estrutura de responsabilidade para cada 

fator de sucesso do negócio; 
� Instituir e convencionar conceitos homogêneos, evitando conflitos entre 

análises e decisões; 
� Criar estrutura de cobrança de resultados, bem como de seus rituais 

básicos; 
� “Ascender” painéis de controle da PREVI. 

A Gerência de Controladoria da PREVI teve seu projeto iniciado em 1999 e aprovada 

a sua criação em julho de 2000. Alguns pontos elencados no seu projeto se mostraram 

inviáveis durante a construção e necessitaram serem revistos e adaptados.  

Atualmente a gerência de Controladoria tem como responsabilidades: 

• Gerir a contabilidade gerencial; 

• Gerir a execução orçamentária; 

• Gerir a modelagem, mensuração, análise e avaliação de desempenho e 

resultados econômicos; 

• Elaborar a projeção anual dos resultados. 

Diante dessas responsabilidades a área tem as seguintes atribuições: 

• Elaborar e fornecer informações econômicas e gerenciais de suporte à gestão. 

• Mensurar, analisar, controlar e avaliar resultados econômicos de produtos, 

planos, programas e unidades organizacionais da PREVI. 

• Simular, analisar e avaliar desempenho do Programa de Investimentos e o 

resultado econômico da PREVI. 

• Apoiar o processo de elaboração do orçamento ajustando a estrutura 

orçamentária às premissas aprovadas. 

• Acompanhar, controlar, analisar e avaliar a execução orçamentária nas 

dimensões qualitativa, quantitativa e financeira. 

• Apurar e analisar custos e consumo de estrutura. 

• Elaborar, acompanhar e aplicar Indicadores de Desempenho de Gestão. 

O principal trabalho desenvolvido pela Controladoria durante sua estruturação foi 

materializar os modelos de mensuração, decisão e informação elaborados durante o projeto.  

Na perspectiva do modelo de mensuração, a Diretoria Executiva aprovou a proposta 

de metodologia de cálculo da rentabilidade dos ativos. Com isso, a metodologia de cálculo 

passou a ser a mesma para mensurar os diferentes segmentos (Renda Variável, Renda Fixa, 
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Imóveis e Operações com Participantes). Antes dessa consolidação da metodologia de cálculo 

da rentabilidade, a apuração era realizada de forma descentralizada por cada área responsável 

pela gestão do segmento, e cada uma delas utilizava a sua própria metodologia. Isso não 

permitia comparar o resultado dos segmentos e prejudicava a realização de uma correta 

avaliação do desempenho de cada área. Juntamente com as informações de rentabilidade são 

mensurados os riscos de cada segmento/carteira, atividade desenvolvida pela gerência de 

Risco da Diretoria de Planejamento. 

Dentro do modelo de mensuração, a Diretoria também aprovou a estruturação do 

orçamento de despesas administrativas e de caixa por verba, rubrica, grupos orçamentários, 

gerência e diretoria, o que possibilitou viabilizar o modelo de decisão e de informação, 

definindo o acesso às informações gerenciais de cada área e a sua responsabilidade no que 

tange à execução orçamentária. 

Foi definido um processo de planejamento que se inicia com a elaboração do 

Planejamento Estratégico, coordenado pelo núcleo de planejamento estratégico do Gabinete 

da Presidência; a partir desse acontece a elaboração do Plano Tático Operacional, coordenado 

pela Diretoria de Planejamento, gerência de gestão de ativos e passivos, que por fim se 

materializava no Orçamento de Despesa.  

O orçamento de Caixa tem sua elaboração baseada na Política e Diretrizes de 

Investimento, que é definida a partir de cenários econômicos e os fluxos de longo prazo de 

ativos e passivos; e, por fim, a Projeção de Resultado, elaborada pela Controladoria, reúne 

essas informações e também projeções atuariais, desenvolvido pela gerência de atuária, e 

demais itens contábeis para projetar o superávit/déficit esperado para o novo período. 

A Controladoria, em conjunto com a Diretoria de Planejamento, propôs à Diretoria 

Executiva as rotinas de elaboração, manutenção e acompanhamento do orçamento e os níveis 

de acesso às informações.  

As informações de acompanhamento do orçamento e da rentabilidade de todos os 

investimentos da PREVI são disponibilizadas diariamente, com posição do dia anterior, para 

todos os gestores e funcionários, de acordo com o respectivo nível autorizado de acesso. 

Para o cumprimento dessas atribuições a Controladoria mantém uma integração com 

as diversas áreas da PREVI, ora buscando insumos para suas análises, ora fornecendo 

informações para a tomada de decisão dos diversos gestores.  

A Controladoria elabora diversos relatórios para a Diretoria e Conselhos. O principal 

relatório é o Painel de Controle, que aborda o desempenho geral de cada Plano de Benefício, 

o resultado dos seus investimentos por segmento, carteira e ativos mais relevantes, o cálculo 
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de risco das carteiras de renda fixa e renda variável, a evolução do seu passivo atuarial, o 

acompanhamento orçamentário do Caixa e das despesas administrativas e a projeção do 

resultado de cada Plano de Benefício para o fechamento do ano. Apresenta um 

acompanhamento do desempenho do Plano de Gestão Administrativa, analisando o 

desempenho dos grupos orçamentários de despesas administrativas no nível da entidade, 

diretorias e gerências.  

O relatório elaborado para atender a Diretoria Executiva é o mesmo que é 

encaminhado para todos os Conselhos (Deliberativo, Fiscal e Consultivos), o que garante a 

simetria de informações. Também a Controladoria realiza periodicamente apresentações e 

esclarecimentos sobre os números apurados e as premissas utilizadas nas projeções para os 

Conselhos.  

O segundo que merece destaque é o de Acompanhamento Integrado de Gestão 

construído em conjunto com a área de Controles Internos para atender uma necessidade do 

Conselho Fiscal de reunir num único instrumento indicadores na visão operacional, legal, 

tributária, de investimento, entre outros, acompanhados e analisados a partir de réguas de 

avaliação.   

Os dois relatórios são resultado de uma consolidação de informações das diversas 

áreas da PREVI que são fornecedoras e posteriormente usuárias das informações, assim como 

a diretoria executiva e os conselhos. 

Em 2010, após um trabalho de análise de todos os relatórios da PREVI e avaliação da 

real utilização de cada um deles, a Controladoria foi encarregada de realizar a estruturação de 

um novo sistema de informações, a partir de um processo de automação da geração dos 

relatórios no ambiente DW – Data Warehouse. 

A proposta é consolidar o DW como uma ferramenta gerencial de apoio à tomada de 

decisões estratégicas, com a qual seja possível acompanhar, comparar e analisar séries 

históricas de dados num processo otimizado de elaboração de relatórios que minimize o risco 

operacional e unifique as bases de informações. 

Em paralelo a essa atribuição, coube também à Controladoria realizar um trabalho em 

parceria com todas as gerências para a construção de indicadores de gestão de cada uma 

dessas gerências. Para a realização desse trabalho foram analisadas as atribuições das áreas e 

os indicadores que pudessem apoiar a avaliação do seu desempenho. Foram criados mais de 

300 indicadores. 

Além de apurar indicadores, a Controladoria mantém uma base de referências de 

mercado para subsidiar a avaliação do desempenho; para isso têm um representante na 
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ABRAPP, na Comissão Técnica Ad hoc IDG II, com o objetivo de apoiar a gestão do sistema 

de indicadores de desempenho de gestão – IDG II, que reúne indicadores que permitem uma 

comparação do desempenho da PREVI com os outros fundos de pensão do país.  

Em função das dimensões da PREVI frente ao sistema de previdência complementar 

fechada, representando cerca de 25% do sistema, são realizados comparativos de desempenho 

com entidades de porte compatível – no caso PETROS e FUNCEF, respectivamente 2º e 3º 

maiores fundos de pensão do país. Para isso a Controladoria mantém uma troca de 

informações com as áreas de apoio à gestão desses dois fundos de pensão e trimestralmente 

divulga um comparativo.  

Também, em função da representatividade mundial da PREVI, na condição de 27o 

fundo de pensão do mundo, a Controladoria tem realizado estudos para elaborar um 

comparativo com fundos de pensão do exterior. Esse trabalho tem um grau de complexidade 

maior em função das diferenças de moeda, legislação, modelo de contabilização, entre outros. 

A Controladoria está construindo um modelo de estruturação de todos os indicadores 

mensurados, de forma a permitir uma visão tridimensional dos indicadores por grupos, 

dimensões de análises e unidades.  

Atualmente a área disponibiliza informações diárias de rentabilidade e projeção de 

resultado dos planos para a Diretoria Executiva e gerentes executivos em seus equipamentos 

móveis (iPad e iPhone) e lidera um projeto de estruturação no ambiente DW (Data 

Warehouse) dos principais temas ligados à gestão da PREVI. 

Cada um dos temas está sendo construído em parceria com áreas afetas ao assunto, 

equalizando o modelo de Decisão e Informação entre os gestores da PREVI. 

Construídas essas bases de informação no DW, estarão consolidadas as informações 

que hoje são disponibilizadas via relatórios físicos ou em sistemas com baixo nível de 

interação. Isso permitirá a otimização do tempo gasto na elaboração, maiores possibilidades 

de análises e informações com maior tempestividade. 

Essa nova estruturação das informações permitirá ainda a criação de um novo canal de 

acesso aos membros dos conselhos para que estes também possam consultar as informações 

da PREVI de forma mais tempestiva e garantindo ainda mais a simetria de informações. 

O breve histórico da evolução da Controladoria da PREVI evidencia sua contribuição 

para a melhoria da gestão e seu apoio à governança da entidade.   
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6 CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado, a previdência privada no Brasil vive um momento de grandes 

perspectivas de expansão, haja vista a aprovação do fundo de pensão para os servidores 

públicos – FUNPRESP. A expectativa é de que esse plano atinja o tamanho da PREVI, maior 

fundo de pensão do Brasil e da América Latina e 27o do mundo, em 20 anos.  

Com todo o histórico de problemas de gestão de fundos de pensão, em 2001 o 

Congresso Nacional aprovou as leis complementares nº 108 e 109 para regular a gestão dessas 

entidades. A LC nº 108 tinha um foco específico nas entidades públicas, e, entre outros 

avanços, aprovou que os participantes deteriam 50% das vagas do Conselho Deliberativo e 

Fiscal da entidade. Essa decisão permitiu que os participantes – na perspectiva da Teoria de 

Agência, o principal – passassem a ter influência na governança do seu recurso previdencial, 

porém ainda na condição de minoritários, pois a patrocinadora detém o voto de minerva. Nas 

entidades de patrocínio privado, essa representação dos participantes é de 1/3 dos membros 

dos conselhos. 

Uma das grandes questões da governança corporativa é a simetria de informações, ou 

seja, como garantir que mesmo os participantes tendo a condição de minoritários tenham 

acesso às informações do seu fundo de pensão. Com esse foco a legislação brasileira para a 

previdência complementar fechada apresenta várias exigências quanto ao fornecimento de 

informações aos participantes. 

A preocupação com a Governança dos fundos de pensão também foi evidenciada na 

análise da Previdência no Chile e nos EUA.  

O modelo de previdência americano tem mecanismos de proteção ao benefício dos 

assistidos para um eventual tropeço do fundo de pensão ou do patrocinador, mas, por outro 

lado, flexibiliza a legislação para fundos patrocinados por entidades públicas, o que poderá 

comprometer o futuro desses fundos de pensão e também não garante a presença dos 

participantes na governança de todos os fundos de pensão. 

O modelo de privatização da previdência chilena, apesar de ser uma solução inovadora 

da década de 1980, falhou no que tange à gestão eficaz dos recursos e à presença dos 

participantes na governança, o que exigiu um grande processo de reestruturação em 2009, 

durante o governo da presidente Bachelet. 

O caso prático da PREVI demonstrou que os participantes dessa fundação 

historicamente buscaram uma participação mais efetiva na gestão dos seus recursos 

previdenciais e, em 1997, conseguiram garantir uma maioria simples na governança da 



85 
 

 

fundação, apesar de não ser majoritária, pois dependia de que pelo menos um dos 

conselheiros indicados pela patrocinadora concordasse com a proposta.  

Esse modelo de gestão da PREVI, que permitia uma maior presença dos participantes, 

foi suplantado justamente pela LC nº 108, que em outras fundações deu mais poder aos 

participantes – isto porque a realidade das outras fundações era de pouca presença dos 

participantes nas estruturas de governança, fato que se alterou com a promulgação da LC 108. 

Confrontando as práticas da PREVI com as orientações da OECD para o princípio 

Governança, foram analisadas as principais diretrizes de identificação de responsabilidades, 

atuação do conselho de administração, accountability e suitability, entre outras, e pode-se 

concluir pela eficácia de sua governança.  

A área de Controladoria da PREVI foi criada em 1999, por proposta dos membros 

indicados pela patrocinadora, com a missão de otimizar o resultado econômico da organização 

e garantir uma modelo de mensuração e de informação que subsidiasse a tomada de decisão.  

Atualmente essa área, agora vinculada a um diretor eleito, continua a construção de 

uma simetria de informações entre os diversos conselhos e entre seus membros eleitos pelos 

participantes e os indicados pela patrocinadora.  

Cabe concluir destacando alguns pontos que poderiam ser aprofundados a partir deste 

trabalho, como, por exemplo, a situação do sistema de previdência brasileiro diante das 

orientações da OECD que foram analisadas e confrontadas com as práticas da PREVI. 

Também seria relevante aprofundar a pesquisa da Melbourne Mercer Global Pension Index 

traçando um paralelo com as orientações da OECD. 
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GLOSSÁRIO 

 

ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

Benefício - 1) prestação previdenciária assegurada por Plano de Benefícios administrado por 

EFPC, correspondente a pagamento em espécie, desde que cumpridos os requisitos previstos 

no respectivo Regulamento; 2) prestação previdenciária básica assegurada pelo regime geral 

de previdência social, correspondente a pagamento em espécie. 

Conselho Deliberativo - órgão máximo da estrutura organizacional da EFPC, responsável 

pela definição da política geral de administração da EFPC e de seus Planos de Benefícios. 

Contribuição - valor vertido ao Plano de Benefícios pelo participante, assistido ou 

patrocinador, para o custeio dos benefícios e das despesas administrativas, conforme definido 

no plano de custeio referente ao Plano de Benefícios. 

Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) - entidade de previdência 

complementar sem fins lucrativos, de natureza privada, constituída por patrocinador ou 

instituidor, sob a forma de sociedade civil ou fundação, que tem por objetivos a instituição e a 

execução de Planos de Benefícios de caráter previdenciário voltados aos seus empregados ou 

associados, também denominada Fundo de Pensão. 

Fundo de Pensão - ver “Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)”. 

Participante - pessoa física que adere ao Plano de Benefícios administrado por uma EFPC. 

Patrocinador - empresa ou grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades 

públicas que instituam, para seus empregados ou servidores, Plano de Benefícios de caráter 

previdenciário, por intermédio de EFPC. 

Plano de Benefício Definido (BD) - modalidade de benefício cuja metodologia de cálculo é 

definida nos termos do Regulamento, sendo as contribuições determinadas atuarialmente de 

forma a garantir a sua concessão e manutenção nos níveis inicialmente contratados. 

Plano de Contribuição Definida (CD) - modalidade de benefício que tem como base de 

cálculo o montante constituído pelas contribuições vertidas para o seu custeio e o 

correspondente retorno líquido dos investimentos, apurado nos termos do Regulamento do 

Plano de Benefícios. 

Plano de Contribuição Variável (CV) – modalidade em que alguns benefícios são 

estruturados na modalidade de Benefício Definido (BD) e outros na modalidade de 

Contribuição Definida (CD).  
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ANEXO A - Lei Complementar 108, de 29 de maio 2001 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 29 DE MAIO DE 2001 

  

Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas e suas respectivas entidades 
fechadas de previdência complementar, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Art. 1o A relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive 
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, enquanto patrocinadores de entidades fechadas de previdência complementar, e 
suas respectivas entidades fechadas, a que se referem os §§ 3o, 4o, 5o e 6o do art. 202 da 
Constituição Federal, será disciplinada pelo disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 2o As regras e os princípios gerais estabelecidos na Lei Complementar que regula o 
caput do art. 202 da Constituição Federal aplicam-se às entidades reguladas por esta Lei 
Complementar, ressalvadas as disposições específicas. 

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

Seção I 

Disposições Especiais 

Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de 
que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras: 

 I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e cessação 
do vínculo com o patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja 
programada e continuada; e 

II – concessão de benefício pelo regime de previdência ao qual o participante esteja 
filiado por intermédio de seu patrocinador, quando se tratar de plano na modalidade benefício 
definido, instituído depois da publicação desta Lei Complementar. 
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Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo 
com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de 
ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios. 

Art. 4o Nas sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a proposta 
de instituição de plano de benefícios ou adesão a plano de benefícios em execução será 
submetida ao órgão fiscalizador, acompanhada de manifestação favorável do órgão 
responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle do patrocinador. 

Parágrafo único. As alterações no plano de benefícios que implique elevação da 
contribuição de patrocinadores serão objeto de prévia manifestação do órgão responsável pela 
supervisão, pela coordenação e pelo controle referido no caput. 

Art. 5o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades 
públicas o aporte de recursos a entidades de previdência privada de caráter complementar, 
salvo na condição de patrocinador. 

Seção II 

Do Custeio 

Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos 
participantes, inclusive assistidos. 

§ 1o A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese 
alguma, excederá a do participante, observado o disposto no art. 5o da Emenda Constitucional 
no 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específicas emanadas do órgão regulador e 
fiscalizador. 

§ 2o Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos 
pelos participantes, a título de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador. 

§ 3o É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos 
planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. 

Art. 7o A despesa administrativa da entidade de previdência complementar será custeada 
pelo patrocinador e pelos participantes e assistidos, atendendo a limites e critérios 
estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. 

Parágrafo único. É facultada aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de 
previdência complementar que patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
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PATROCINADAS PELO PODER PÚBLICO E SUAS EMPRESAS 

Seção I 

Da Estrutura Organizacional 

Art. 8o A administração e execução dos planos de benefícios compete às entidades 
fechadas de previdência complementar mencionadas no art. 1o desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. As entidades de que trata o caput organizar-se-ão sob a forma de 
fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos. 

Art. 9o A estrutura organizacional das entidades de previdência complementar a que se 
refere esta Lei Complementar é constituída de conselho deliberativo, conselho fiscal e 
diretoria-executiva. 

Seção II 

Do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal 

Art. 10. O conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é 
responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de 
benefícios. 

Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis 
membros, será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos 
patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, 
o voto de qualidade. 

§ 1o A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de 
eleição direta entre seus pares. 

§ 2o Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros 
de que trata o caput e a participação paritária entre representantes dos participantes e 
assistidos e dos patrocinadores, preveja outra composição, que tenha sido aprovada na forma 
prevista no seu estatuto, esta poderá ser aplicada, mediante autorização do órgão regulador e 
fiscalizador. 

Art. 12. O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, com 
garantia de estabilidade, permitida uma recondução. 

§ 1o O membro do conselho deliberativo somente perderá o mandato em virtude de 
renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. 

§ 2o A instauração de processo administrativo disciplinar, para apuração de 
irregularidades no âmbito de atuação do conselho deliberativo da entidade fechada, poderá 
determinar o afastamento do conselheiro até sua conclusão. 

§ 3o O afastamento de que trata o parágrafo anterior não implica prorrogação ou 
permanência no cargo além da data inicialmente prevista para o término do mandato. 
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§ 4o O estatuto da entidade deverá regulamentar os procedimentos de que tratam os 
parágrafos anteriores deste artigo. 

Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias: 

I – política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios; 

II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como a 
implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador; 

III – gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos; 

IV – autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por 
cento dos recursos garantidores; 

V – contratação de auditor independente atuário e avaliador de gestão, observadas as 
disposições regulamentares aplicáveis; 

VI – nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva; e 

VII – exame, em grau de recurso, das decisões da diretoria-executiva. 

Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso II deverá ser aprovada pelo 
patrocinador. 

Art. 14. O conselho fiscal é órgão de controle interno da entidade. 

Art. 15. A composição do conselho fiscal, integrado por no máximo quatro membros, 
será paritária entre representantes de patrocinadores e de participantes e assistidos, cabendo a 
estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade. 

Parágrafo único. Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de 
conselheiros de que trata o caput e a participação paritária entre representantes dos 
participantes e assistidos e dos patrocinadores, preveja outra composição, que tenha sido 
aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta poderá ser aplicada, mediante autorização do 
órgão regulador e fiscalizador. 

Art. 16. O mandato dos membros do conselho fiscal será de quatro anos, vedada a 
recondução. 

Art. 17. A renovação dos mandatos dos conselheiros deverá obedecer ao critério de 
proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a cada dois anos. 

§ 1o Na primeira investidura dos conselhos, após a publicação desta Lei Complementar, 
os seus membros terão mandato com prazo diferenciado. 

§ 2o O conselho deliberativo deverá renovar três de seus membros a cada dois anos e o 
conselho fiscal dois membros com a mesma periodicidade, observada a regra de transição 
estabelecida no parágrafo anterior. 
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Art. 18. Aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal os mesmos 
requisitos previstos nos incisos I a III do art. 20 desta Lei Complementar. 

Seção III 

Da Diretoria-Executiva 

Art. 19. A diretoria-executiva é o órgão responsável pela administração da entidade, em 
conformidade com a política de administração traçada pelo conselho deliberativo. 

§ 1o A diretoria-executiva será composta, no máximo, por seis membros, definidos em 
função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos. 

§ 2o O estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de diretores de que 
trata o parágrafo anterior, deverá prever a forma de composição e o mandato da diretoria-
executiva, aprovado na forma prevista no seu estatuto, observadas as demais disposições desta 
Lei Complementar. 

Art. 20. Os membros da diretoria-executiva deverão atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 

        I – comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

        II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

        III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público; e 

        IV – ter formação de nível superior. 

        Art. 21. Aos membros da diretoria-executiva é vedado: 

        I – exercer simultaneamente atividade no patrocinador; 

        II – integrar concomitantemente o conselho deliberativo ou fiscal da entidade e, mesmo 
depois do término do seu mandato na diretoria-executiva, enquanto não tiver suas contas 
aprovadas; e 

        III – ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do 
sistema financeiro. 

        Art. 22. A entidade de previdência complementar informará ao órgão regulador e 
fiscalizador o responsável pelas aplicações dos recursos da entidade, escolhido entre os 
membros da diretoria-executiva. 

        Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente 
com o dirigente indicado na forma do caput pelos danos e prejuízos causados à entidade para 
os quais tenham concorrido. 
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        Art. 23. Nos doze meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor estará 
impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do 
contrato, qualquer tipo de serviço às empresas do sistema financeiro que impliquem a 
utilização das informações a que teve acesso em decorrência do cargo exercido, sob pena de 
responsabilidade civil e penal. 

        § 1o Durante o impedimento, ao ex-diretor que não tiver sido destituído ou que pedir 
afastamento será assegurada a possibilidade de prestar serviço à entidade, mediante 
remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu ou em qualquer outro órgão da 
Administração Pública. 

        § 2o Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-
diretor que violar o impedimento previsto neste artigo, exceto se retornar ao exercício de 
cargo ou emprego que ocupava junto ao patrocinador, anteriormente à indicação para a 
respectiva diretoria-executiva, ou se for nomeado para exercício em qualquer órgão da 
Administração Pública. 

CAPÍTULO IV 

DA FISCALIZAÇÃO 

        Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas de 
previdência complementar de que trata esta Lei Complementar competem ao órgão regulador 
e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. 

        Art. 25. As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não eximem os 
patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades 
das suas respectivas entidades de previdência complementar. 

        Parágrafo único. Os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos 
patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado no artigo anterior. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 26. As entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas 
privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos subordinam-se, 
no que couber, às disposições desta Lei Complementar, na forma estabelecida pelo órgão 
regulador e fiscalizador. 

        Art. 27. As entidades de previdência complementar patrocinadas por entidades públicas, 
inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois 
anos, a contar de 16 de dezembro de 1998, seus planos de benefícios e serviços, de modo a 
ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e seus 
respectivos patrocinadores responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do 
disposto neste artigo. 

        Art. 28. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu 
regulamento, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa física 
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ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às penalidades 
administrativas previstas na Lei Complementar que disciplina o caput do art. 202 da 
Constituição Federal. 

        Art. 29. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas controladas, 
direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuam 
planos de benefícios definidos com responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o 
controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de 
controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu 
respectivo ente controlador. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às participações acionárias detidas na 
data de publicação desta Lei Complementar. 

        Art. 30. As entidades de previdência complementar terão o prazo de um ano para adaptar 
sua organização estatutária ao disposto nesta Lei Complementar, contados a partir da data de 
sua publicação. 

        Art. 31. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 32. Revoga-se a Lei no 8.020, de 12 de abril de 1990. 

Brasília, 29 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 
Pedro Malan 
Roberto Brant  
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ANEXO B – PREVIDÊNCIA DO CHILE - Resumo da Reforma Aprovada  

Comparada à Proposta da Comisión Marcel 
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 Resumo da Reforma Aprovada Comparada à Proposta da Comisión Marcel (GRIPP, 2009)
Ítem Reforma Aprovada Descrição da Medida Reforma proposta pela

 Aprovada Comisión Marcel

(CAPRP)

Aumento da cobertura Criação de um novo Provisão de benefício básico

pela extensão do pilar solidário solidário para indivíduos sem

primeiro pilar aposentadoria no grupo dos 40% Proposta equivalente

mais pobres da população (grupo com o nome de PBU

se ampliará gradualmente (Pensión Básica

alcançando os 60% mais pobres da Universal), iniciando-se

população) já com os 60% mais

Provisão de um aporte pobres da população

complementar para indivíduos que

não alcancem um benefício

mínimo no sistema privado

Aumento da cobertura Contribuições de Após um período de transição de Proposta equivalente

e densidade no autônomos passam a 3 anos, autônomos deverão com período de

segundo pilar ser obrigatórias contribuir com base na renda anual transição de 5 anos

(contributivo) declarada

Contribuição sobre o Não foi proposto Beneficiários do

Seguro-desemprego seguro-desemprego

deveriam realizar

contribuições

previdenciárias

Subsídios às - As primeiras 24 contribuições de Proposta não estava

contribuições de jovens trabalhadores jovens de baixa restrita aos jovens e

de baixa renda renda (entre 18 a 35 anos de idade) incluía todos os

serão subsidiadas pelo Estado, que trabalhadores de baixa 

também fará um aporte renda

complementar diretamente ao

beneficiário

Aporte adicional para Homens e mulheres pagarão As Proposta equivalente

mulheres mesmas taxas pelo seguro de

invalidez e sobrevivência, mas

homens têm riscos mais elevados,

então a diferença será depositada

nas contas das mulheres

Aporte patronal Seguro contra acidentes e doenças Não foi proposto

do trabalho passa a ser pago pelo

empregador

Trabalhadores Salário mínimo dessa categoria Igualar o piso de

domésticos será igualado ao mínimo nacional contribuição

gradualmente previdenciária

Instrumentos adicionais Interrompimento de contribuição Não foi proposto

para verificar o não informado será imediatamente

cumprimento das classificado como “declarado mas

contribuições não pago”

- Empregadores terão 3 dias

adicionais para fazer as

contribuições se prestarem contas

eletronicamente
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Ítem Reforma Aprovada Descrição da Medida Reforma proposta pela

 Aprovada Comisión Marcel

(CAPRP)

Aumento da cobertura Determinações legais Benefícios fiscais para empresas Proposta equivalente

pela expansão do para os “planos de que estabeleçam planos coletivos e sem detalhamento dos

terceiro pilar contribuições contribuam equiparando a benefícios fiscais

coletivas” contribuição do trabalhador, por

um tempo mínimo estabelecido em

contrato

Incentivos fiscais para Prevê isenções fiscais para Não foi proposto

classe média e baixa contribuições voluntárias no

momento do depósito ou do saque

O Estado oferece um bônus para

indivíduos de baixa renda que

façam contribuições voluntárias

individualmente ou através dos

planos coletivos

Benefícios a terceiros Autorização de aporte para Proposta equivalente

terceiros

Incentivo à equidade Bônus por filho O Estado oferecerá um “bônus” Proposta equivalente

de gênero no sistema nascido vivo ou depositado nas contas individuais restrita às mulheres no

previdenciário adotado para ser sacado no momento da grupo dos 60% mais

aposentadoria pobres da população

Auxílio no cuidado de Não foi proposto Creches tornam-se um

dependentes direito das mulheres no

mercado de trabalho

Divisão de fundos nos Juízes podem decretar a divisão Proposta equivalente

casos de divórcio ou de fundos previdenciários nos

anulação do casamento casos de separações, dando

compensações de até 50% para o

cônjuge que não acumulou ou

acumulou menores fundos

Tratamento simétrico As mulheres agoram podem Proposta equivalente

para homens e deixar pensões aos cônjuges no

mulheres caso de morte

Seguro de invalidez e

sobrevivência são contratados

separadamente para homens e

mulheres

Não foi proposto Igualar idade mínima

para aposentadoria de

homens e mulheres

Políticas para o idoso Para os beneficiários Não foi proposto Criar a possibilidade de

prestes a se aposentar aquisição de módulos

de renda vitalícia,

quando se está a 10

anos ou menos da idade

legal para se aposentar

Facilitar a aposentadoria

precoce

Apoio ao trabalho do Não foi proposto Flexibilização da

idoso jornada de trabalho,

oferecimento de

capacitação e

intermediação, e

campanhas de

valorização do trabalho

do idoso
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Ítem Reforma Aprovada Descrição da Medida Reforma proposta pela

 Aprovada Comisión Marcel

(CAPRP)

Aumentar a Licitação para - A SAFP, a cada 2 anos, fará uma Proposta equivalente

competição na incorporação de novos licitação entre as AFPs e aquela com licitação a cada 18

indústria de AFPs afiliados que oferecer menores comissões meses e manutenção

cadastrará os novos entrantes no das comissões propostas

mercado de trabalho durante 2 pelo período de 1 ano

anos. Os custos deverão aplicar-se

para todos os membros da AFP

Incentivos para As AFPs podem terceirizar Proposta equivalente

terceirização de legalmente e as desvantagens

serviços das AFPs tributárias de fazê-lo são

eliminadas

Separação do seguro de  As AFPs devem conjuntamente Proposta equivalente

invalidez e realizar licitação e terceirizar o

sobrevivência seguro

Simplificação da a comparação de custos é Comissões fixas só

estrutura de comissões facilitada pois as comissões são deverão ser descontadas

unificadas (percentual fixo do dos salários e não dos

salário de referência) e as saldos

comissões fixas são proibidas

Novos atores Seguradoras podem criar AFPs Desverticalizar a

subsidiárias, desde que essas estrutura de

dediquem-se exclusivamente a funcionamento das

esse fim AFPs permitindo que

mais empresas atuem

nesse mercado

Regras de Limites mais flexíveis Limites estruturais são definidos Proposta equivalente

investimento dos aos investimentos em lei e outros limites por

fundos previdenciários regulação secundária

AFPs assumem maiores

responsabilidades e devem criar

comitês para conflitos de interesses

ligados a investimentos

Eventualmente os Limites poderão

ser substituídos por medidas e

controle de risco

Limites mais altos para O limite máximo para Deveria ser regulado

investimentos no investimento no exterior pode limite de exposição ao

exterior chegar a até 80% do total do fundo risco e não de inversão

(estabelecido pelo BC entre 30 e em determinado

80%) instrumento

Limites mais flexíveis Não foi proposto Flexibilizar os limites

para a rentabilidade de rentabilidade mínima

de cada fundo das AFPs

Aumento da Criação de um comitê - Representantes de trabalhadores, Proposta equivalente

participação, de usuários nas AFPs aposentados e da administradora

informação e deverão fazer avaliações e propor

conhecimento melhoramentos

Criação de um fundo Financiado pelo Estado e doações Fundo deveria ser

para educação privadas obrigatoriamente

previdenciária Fundos serão usados em financiado pelo Estado

campanhas educacionais e pelas AFPs

selecionadas

Criação da figura do Indivíduos que oferecem Proposta equivalente

conselheiro aconselhamento independente e

previdenciário são pagos com recursos do fundo
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Ítem Reforma Aprovada Descrição da Medida Reforma proposta pela

 Aprovada Comisión Marcel

(CAPRP)

Reformas nas Criação de novas Comitê Previdenciário de Proposta equivalente

Instituições institucionalidades Aconselhamento é criado para

assistir os Ministérios da Fazenda

e Trabalho sobre assuntos

previdenciários

A SAFP passa a ser SP Proposta equivalente

(Superintendencia de Pensiones) e

torna-se responsável pela

supervisão dos 3 pilares. O INP

passa a chamar-se IPS e administra

os novos benefícios do primeiro

pilar

FONTE: GRIPP, 2009
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ANEXO C – ESTATUTO ATUAL DA PREVI – FUNDO DE PENSÃO  DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL  - aprovado pela Previc, Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar, conforme divulgado no Diário Oficial da União, 

Portaria nº 273, de 20/5/2013. 
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ESTATUTO DA 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO B RASIL 

CAPÍTULO I – DA ENTIDADE E SEUS FINS 

CAPÍTULO II – DOS PATROCINADORES, DOS PARTICIPANTES, DOS 

BENEFICIÁRIOS E DOS ASSISTIDOS 

 SEÇÃO I – Dos Patrocinadores 

 SEÇÃO II – Dos Participantes, dos Beneficiários e dos Assistidos 

 SEÇÃO III – Dos Direitos e das Prerrogativas dos Participantes e 

Assistidos 

CAPÍTULO III – DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 SEÇÃO I – Do Conselho Deliberativo 

 SUBSEÇÃO I – Da Definição 

 SUBSEÇÃO II – Da Composição 

 SUBSEÇÃO III – Dos Mandatos 

 SUBSEÇÃO IV – Das Competências 

 SUBSEÇÃO V – Do Funcionamento 

 SUBSEÇÃO VI – Dos Comitês de Assessoramento 

 SEÇÃO II – Da Diretoria Executiva 

 SUBSEÇÃO I – Da Definição 

 SUBSEÇÃO II – Da Composição 

 SUBSEÇÃO III – Dos Mandatos 

 SUBSEÇÃO IV – Das Competências 

 SUBSEÇÃO V – Do Funcionamento 

 SUBSEÇÃO VI – Dos Comitês de Assessoramento 

 SEÇÃO III – Do Conselho Fiscal 

 SUBSEÇÃO I – Da Definição 

 SUBSEÇÃO II – Da Composição 
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 SUBSEÇÃO III – Dos Mandatos 

 SUBSEÇÃO IV – Das Competências 

 SUBSEÇÃO V – Do Funcionamento 

 SEÇÃO IV – Dos Recursos das Decisões Administrativas 

 SEÇÃO V – Dos Requisitos e Vedações dos Membros do Conselho 

Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

 SEÇÃO VI – Das Eleições e Indicações dos Membros do Conselho 

Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselhos 

Consultivos de Planos 

 SEÇÃO VII – Do Processo Administrativo Disciplinar e das 

Responsabilidades 

CAPÍTULO IV – DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

 SEÇÃO I – Dos Tipos de Planos 

 SEÇÃO II – Do Custeio dos Planos 

 SEÇÃO III – Dos Conselhos Consultivos de Planos 

 SUBSEÇÃO I – Da Definição, da Composição e dos Mandatos 

 SUBSEÇÃO II – Das Competências 

 SUBSEÇÃO III – Do Funcionamento 

CAPÍTULO V – DO PATRIMÔNIO E SUA APLICAÇÃO, DO REGIME 

FINANCEIRO E DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 SEÇÃO I – Do Patrimônio e sua Aplicação 

 SEÇÃO II – Do Regime Financeiro 

 SEÇÃO III – Do Exercício Social 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E TRANSITÓRIAS 

 SEÇÃO I – Das Disposições Gerais 

 SEÇÃO II – Das Disposições Especiais 

 SEÇÃO III – Das Disposições Transitórias 
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CAPÍTULO I – DA ENTIDADE E SEUS FINS 

Art. 1º A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL - PREVI, sociedade civil que sucedeu à "Caixa Montepio dos Funccionários do 

Banco da República do Brazil", fundada em 16 de abril de 1904, é uma entidade fechada 

de previdência complementar, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). 

Art. 2º O prazo de duração da PREVI é indeterminado. 

Art. 3º São objetivos precípuos da PREVI, a serem cumpridos na forma deste Estatuto, 

administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário e outros 

autorizados, de forma a assegurar aos seus participantes, beneficiários e assistidos os 

benefícios previstos nos respectivos regulamentos de cada plano aos quais estejam 

vinculados, ressaltado que caberá: 

I - aos participantes fundadores: o benefício de aposentadoria remunerada; 

II - aos participantes ingressos até o dia 23 de dezembro de 1997: os benefícios 

decorrentes do plano de aposentadoria e pensão por morte na modalidade de benefício 

definido e, por opção do participante, os benefícios decorrentes de plano adicional de 

aposentadoria e pensão por morte na modalidade de contribuição definida; 

III - aos participantes ingressos a partir de 24 de dezembro de 1997: os benefícios 

decorrentes de plano de aposentadoria programada e respectiva pensão por morte, na 

modalidade de contribuição variável, e, de acordo com critérios e condições do regime de 

benefício definido, os de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de participantes 

que venham a falecer sem estar em gozo de benefício de aposentadoria programada; 

IV – a todos os participantes: a opção de vínculo a um plano de pecúlio mediante 

contribuições específicas. 

Parágrafo único. A PREVI poderá instituir outros programas de natureza previdenciária, 

desde que previamente assegurada a cobertura dos ônus decorrentes, bem como executar 



113 
 

 

quaisquer outros serviços a que esteja legalmente autorizada. 

CAPÍTULO II - DOS PATROCINADORES, DOS PARTICIPANTES, DOS 

BENEFICIÁRIOS E DOS ASSISTIDOS 

SEÇÃO I – DOS PATROCINADORES 

Art. 4º São patrocinadores da PREVI, na data de início da vigência deste Estatuto: 

I - o Banco do Brasil S.A.; e 

II - a própria PREVI. 

Art. 5º Aos patrocinadores incumbe especialmente, além de suas obrigações legais, 

contribuir mensalmente, em moeda corrente nacional, nas datas e condições estabelecidas 

e com as importâncias que forem definidas nos custeios dos respectivos Planos de 

Benefícios, nos termos dos artigos 65 e 66 deste Estatuto. 

Art. 6º Ao patrocinador Banco do Brasil S.A., dentre outras atribuições previstas neste 

Estatuto, incumbe: 

I - a supervisão e a fiscalização sistemática das atividades da PREVI, sem prejuízo da 

competência do órgão regulador e fiscalizador; e 

II - liberar, sem qualquer prejuízo funcional, os integrantes do Conselho Deliberativo, da 

Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da PREVI, inclusive 

os seus suplentes quando no efetivo exercício da função ou quando no desempenho de 

atividades nos Comitês previstos nos artigos 27 a 29 deste Estatuto, para participar dos 

trabalhos dos respectivos órgãos sociais, assegurando-lhes estabilidade no emprego, na 

forma abaixo, ressalvados os casos de demissão por justa causa: 

a) os Diretores Executivos e Conselheiros Deliberativos e Fiscais eleitos e indicados 

terão estabilidade no emprego desde o dia da posse até um ano após o término dos 

respectivos mandatos; e 

b) os candidatos às vagas dos representantes dos participantes e assistidos terão 

estabilidade no emprego desde a data da inscrição às eleições e consultas até 60 

(sessenta) dias após o pleito. 
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§ 1º Os custos da cessão de funcionários do Banco do Brasil S.A. à PREVI, inclusive 

para o exercício das funções a que se refere o inciso II deste artigo, serão por esta 

ressarcidos àquele. 

§ 2º Os resultados da fiscalização e da supervisão exercidas pelo Banco do Brasil S.A. 

serão obrigatoriamente encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador das entidades 

fechadas de previdência complementar e à Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo 

e ao Conselho Fiscal da PREVI. 

SEÇÃO II – DOS PARTICIPANTES, DOS BENEFICIÁRIOS E DOS 

ASSISTIDOS 

Art. 7º São participantes da PREVI, nos termos e condições previstos neste Estatuto, 

todas as pessoas físicas que estejam inscritas em um dos Planos de Benefícios de 

Previdência Complementar administrados pela PREVI. 

§ 1º A inscrição em Plano de Benefícios administrado pela PREVI será facultativa e terá 

validade a partir da data do requerimento de inscrição, nos termos definidos no respectivo 

Regulamento do Plano de Benefícios. 

§ 2º O participante que passar a receber algum dos benefícios de natureza continuada 

previstos no Plano de Benefícios no qual tiver se inscrito passará à condição de assistido. 

§ 3º Permanecerá como participante da PREVI a pessoa que, tendo rompido o vínculo 

empregatício com a empresa patrocinadora, mantiver-se vinculada ao plano no qual se 

inscreveu, na forma prevista no regulamento do respectivo Plano de Benefícios. 

Art. 8º São participantes fundadores aqueles que, tendo recusado sua inscrição no antigo 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários - de acordo com o artigo 29 do 

Decreto nº 24.615, de 09.07.34, e o artigo 120 do Decreto nº 54, de 12.09.34 -, 

transformaram a "Caixa Montepio dos Funcionários do Banco da República do Brasil" 

em Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para lhes possibilitar o 

benefício da assistência social. 

Art. 9º Perderá a condição de participante da PREVI: 
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I - A pessoa que, embora mantendo o vínculo empregatício com a empresa patrocinadora, 

solicitar o cancelamento de sua inscrição no Plano de Benefícios, nos termos do 

respectivo regulamento; e 

II – A pessoa que tiver rompido o vínculo empregatício com a empresa patrocinadora e 

tiver optado pelas alternativas de resgate ou portabilidade previstas no respectivo 

Regulamento do Plano de Benefícios. 

Art. 10. É considerado: 

I - beneficiário, a pessoa física indicada pelo participante para gozar benefício ou, assim 

qualificada nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios a que estiver vinculado; e 

II - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação 

continuada. 

Parágrafo único. O cancelamento da inscrição de beneficiário do participante no plano de 

benefícios dar-se-á na forma estabelecida pelo respectivo regulamento. 

Art. 11. Aos participantes e assistidos incumbe cumprir as obrigações previstas neste 

Estatuto e no respectivo Plano de Benefícios, em especial contribuir mensalmente, em 

moeda corrente nacional, na data e nas condições estabelecidas no Regulamento do 

respectivo Plano de Benefícios, salvo as situações em que a contribuição não seja exigida. 

Art. 12. Os participantes e assistidos não respondem, direta, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações da PREVI perante terceiros. 

SEÇÃO III – DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS PARTICIPANTES 

E ASSISTIDOS 

Art. 13. Aos participantes e assistidos é assegurado, na forma deste Estatuto, o direito de: 

I – escolher, em votação direta e secreta, seus representantes para os órgãos de 

administração e fiscalização da PREVI, conforme os critérios de composição de cada 

órgão previsto neste Estatuto; 

II – candidatar-se e ser votado para os órgãos de administração e fiscalização da PREVI, 

nos termos deste Estatuto e do Regulamento de Consultas aos participantes e assistidos da 
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PREVI; 

III – votar em consultas que lhe sejam submetidas; 

IV – requerer, observado o disposto no artigo 62 deste Estatuto, a instauração de processo 

administrativo disciplinar face a membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria 

Executiva ou do Conselho Fiscal, para apuração de irregularidade, desde que o 

requerimento seja subscrito por não menos do que 5% (cinco por cento) do total de 

participantes e assistidos; 

V – apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração deste Estatuto, desde que 

a proposta seja subscrita por não menos do que 1% (um por cento) do total de 

participantes e assistidos; 

VI – apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de alteração do Regulamento do Plano 

de Benefícios de que participem, desde que a proposta seja subscrita por não menos do 

que 1% (um por cento) do total de participantes e assistidos vinculados ao mesmo plano; 

VII – ter acesso à cópia deste Estatuto; ao Regulamento do Plano de Benefícios ao qual 

tenha se inscrito; à Política de Investimento do seu Plano de Benefícios; às 

Demonstrações Contábeis e Relatório Anual de Atividades da PREVI; aos Regulamentos 

das Carteiras de Financiamento Imobiliário, de Empréstimo Simples e de Pecúlios; 

VIII – ter acesso às informações relativas à sua situação como inscrito em um dos planos 

de benefícios da PREVI; e 

IX – eleger, em votação direta e secreta, seus representantes para os Conselhos 

Consultivos de Planos como previsto neste Estatuto. 

CAPÍTULO III – DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Art. 14. Os órgãos sociais da PREVI são os seguintes: 

I - Conselho Deliberativo; 

II - Diretoria Executiva; e 

III - Conselho Fiscal. 

SEÇÃO I – DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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SUBSEÇÃO I – DA DEFINIÇÃO 

Art. 15. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional da 

PREVI, responsável pela definição da política geral de administração da Entidade e dos 

seus Planos de Benefícios, e exercerá suas atribuições nos termos deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO II – DA COMPOSIÇÃO 

Art. 16. O Conselho Deliberativo é composto por 6 (seis) membros titulares e 6 (seis) 

suplentes, sendo 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo 

patrocinador Banco do Brasil S.A. e 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes 

eleitos diretamente pelos participantes e assistidos. 

Parágrafo único. Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo deverão 

atender os requisitos previstos na legislação pertinente e no artigo 55 deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO III – DOS MANDATOS 

Art. 17. Os membros do Conselho Deliberativo exercerão mandatos de 4 (quatro) anos, 

com garantia de estabilidade, nos termos previstos no artigo 6°, inciso II, alínea a, deste 

Estatuto, podendo ser reconduzidos apenas para um mandato consecutivo ou outros 

mandatos não consecutivos. 

§ 1º O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude de: 

I – renúncia; 

II – condenação judicial transitada em julgado; ou 

III – decisão proferida em processo administrativo disciplinar. 

§ 2º O cancelamento da inscrição no Plano de Benefícios pelo Conselheiro Deliberativo 

eleito ou indicado implica renúncia do cargo. 

Art. 18. Os mandatos dos membros do Conselho Deliberativo serão alternados, 

renovando-se metade dos seus membros a cada 2 (dois) anos, da seguinte forma: 

I - no ano civil par, não bissexto, encerrar-se-ão e serão renovados os mandatos de 1 (um) 

membro titular e 1 (um) suplente representativos dos participantes e assistidos e 2 (dois) 

membros titulares e 2 (dois) suplentes indicados pelo patrocinador Banco do Brasil S.A.; 
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e 

II - no ano civil par, bissexto, encerrar-se-ão e serão renovados os mandatos de 2 (dois) 

membros titulares e 2 (dois) suplentes representativos dos participantes e assistidos e 1 

(um) membro titular e 1 (um) suplente indicados pelo patrocinador Banco do Brasil S.A. 

Art. 19. O mandato de cada membro do Conselho terá início no primeiro dia útil do mês 

de junho de cada um dos anos previstos no artigo anterior e seu término ocorrerá no dia 

imediatamente anterior à posse do sucessor. 

§ 1º A data de término do mandato do antecessor e início do mandato sucessor poderá ser 

alterada em caso excepcional quando, por motivo de força maior, não tiverem sido eleitos 

ou indicados os conselheiros sucessores, ou os eleitos e indicados tiverem sofrido 

impedimento, colocando em risco o funcionamento do Órgão. 

§ 2º No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros do 

Conselho Deliberativo, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista 

no caput deste artigo. 

Art. 20. Nas ausências ou impedimentos temporários do Conselheiro Deliberativo titular, 

este será substituído pelo seu respectivo suplente, conforme definição no momento da 

indicação ou eleição. 

§ 1º Estando impedido ou impossibilitado de comparecer o respectivo suplente, ou no 

caso de sua inexistência, a substituição será feita na seguinte ordem, sempre respeitando a 

origem de representação: 

I - pelo outro suplente indicado ou eleito para o mesmo mandato; ou 

II - pelos outros suplentes, com preferência para o mais idoso. 

§ 2º A convocação do suplente poderá ser feita com antecedência pelo Presidente do 

Conselho Deliberativo ou poderá ocorrer no início da reunião em que for verificada a 

falta do titular. 

Art. 21. Ocorrendo vacância de membro titular no Conselho Deliberativo, o mesmo será 

substituído na forma do artigo anterior, respeitada a origem de representação. 
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§ 1º Não existindo suplentes em condições de suprir vaga de membro titular proceder-seá 

da seguinte forma: 

I - se a vaga for da representação do patrocinador, o Presidente do Conselho Deliberativo 

consultará o Banco do Brasil S.A. para suprir a vaga de titular e todas as suplências, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

II – se a vaga for da representação dos participantes e assistidos, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) caso a vacância ocorra até 12 (doze) meses antes do término do mandato, o Presidente 

do Conselho Deliberativo promoverá eleição para suprir a vaga de titular e todas as 

suplências, entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias; 

b) caso a vacância ocorra nos últimos 12 meses do mandato, a substituição será feita 

pelos outros suplentes de mandato não coincidente, com preferência para o mais 

idoso. 

§ 2º Em qualquer das situações previstas neste artigo, o novo conselheiro titular 

completará o mandato do seu antecessor, retornando à sua condição de suplente, se for o 

caso, e respeitada a data de término do seu mandato original. 

SUBSEÇÃO IV – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 22. Compete ao Conselho Deliberativo: 

I – nomear e exonerar os membros da Diretoria Executiva, e acompanhar o desempenho 

dos mesmos, observado o disposto neste Estatuto; 

II – convocar membros da Diretoria Executiva e convidar membros do Conselho Fiscal 

para as reuniões do Conselho Deliberativo; 

III – deliberar sobre as propostas de planos anuais e plurianuais de atividades e 

acompanhar a execução dos mesmos; 

IV – deliberar sobre as propostas de diretrizes e de política de investimentos para 

aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas de cada plano, e acompanhar a 

execução e os resultados das mesmas; 
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V – aprovar critérios e parâmetros para habilitação de instituições financeiras que 

poderão operar com a PREVI; 

VI – autorizar investimentos e desinvestimentos que envolvam valores iguais ou 

superiores a 5% dos recursos garantidores de cada plano ou igual ou superior a 0,5% do 

total de recursos administrados pela PREVI, o que for menor; 

VII – deliberar sobre a política geral de administração da PREVI, aprovando o orçamento 

anual de despesas administrativas e o Regimento Interno e suas alterações; 

VIII – deliberar sobre a alteração dos regulamentos dos Planos de Benefícios, da Carteira 

de Pecúlios e da Carteira Imobiliária, bem como a instituição ou extinção dos mesmos; 

IX – deliberar sobre a alteração do Estatuto da PREVI, inclusive sobre a incorporação de 

alterações decorrentes de Lei; 

X – deliberar sobre a admissão ou retirada de patrocinador ou instituidor de plano de 

benefícios e as condições a serem estabelecidas em Convênio de Adesão; 

XI – deliberar sobre os critérios de escolha e a indicação final de representantes nos 

Conselhos de Administração e Fiscal de empresas em que a PREVI tiver participação 

acionária, direta ou indireta; 

XII – examinar e aprovar as Demonstrações Contábeis e de Resultado de cada exercício; 

XIII – examinar e aprovar o Relatório Anual de Atividades; 

XIV – deliberar sobre o Regulamento do processo eleitoral e de consultas dos 

representantes dos participantes e assistidos para os órgãos de administração e 

fiscalização da PREVI e de outros processos de votação que venham a ocorrer; 

XV – designar o Auditor Chefe e o Auditor Chefe Adjunto e coordenar os trabalhos da 

Auditoria Interna, aprovando seu Plano de Trabalho; 

XVI – aprovar a contratação de Auditoria externa independente, auditor independente 

atuário e avaliador de gestão, observadas as disposições regulamentares aplicáveis; 

XVII – examinar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria Executiva; 

XVIII – deliberar, obedecendo aos objetivos precípuos da PREVI, os casos em que sejam 
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omissos o presente Estatuto, os Regulamentos dos Planos de Benefícios, da Carteira de 

Pecúlios e da Carteira Imobiliária ou as políticas de competência do Conselho 

Deliberativo; 

XIX – escolher os membros dos Comitês a que se refere o artigo 27; 

XX – aprovar o Código de Ética da PREVI, assim como suas eventuais alterações; e 

XXI – fixar a remuneração e benefícios para os membros da Diretoria Executiva. 

§ 1º A aprovação das matérias previstas nos incisos VIII, IX e X dependerá de 

manifestação favorável do patrocinador Banco do Brasil S.A. A manifestação poderá ser 

prévia ou posterior à apreciação da matéria pelo Conselho Deliberativo. 

§ 2º Qualquer dos membros do Conselho Deliberativo poderá submeter ao Colegiado 

proposta de alteração deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO V – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 23. O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente ou pela maioria de 

seus membros. 

Parágrafo único. A ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 

(cinco) alternadas no período de 1 (um) ano, acarretará a instauração de processo 

administrativo em decorrência do qual poderá ocorrer a perda do mandato de 

Conselheiro. 

Art. 24. O Conselho Deliberativo terá 1 (um) Presidente, indicado pelos conselheiros 

representantes do patrocinador Banco do Brasil S.A., a quem caberá, além do seu, o voto 

de qualidade. 

Art. 25. O quorum para as reuniões do Conselho Deliberativo, em primeira convocação, 

será de 5 (cinco) membros. Não atingido o quorum, será realizada, imediatamente, a 

segunda convocação para a realização da reunião no primeiro dia útil que se seguir à data 

marcada na primeira convocação, observado o quorum de 4 (quatro) membros. Se, ainda 

assim, a reunião não ocorrer por falta de quorum, será realizada a terceira e última 



122 
 

 

convocação e a reunião se instalará, no primeiro dia útil que se seguir à data marcada na 

segunda convocação, com quorum mínimo de 3 (três) membros. 

§ 1º As decisões do Conselho Deliberativo exigem maioria simples de votos, cabendo ao 

Presidente do Conselho, além do seu, o voto de qualidade em caso de empate. 

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá ampliar os prazos previstos no caput deste artigo, 

desde que entre a data da reunião em primeira convocação e a data da reunião em última 

convocação não haja um interstício maior que quinze dias úteis. 

Art. 26. O Conselho Deliberativo contará com uma secretaria executiva, cujos integrantes 

serão de sua escolha, dentre os empregados em efetivo exercício na PREVI. 

Parágrafo único. A Auditoria Interna da PREVI ficará vinculada diretamente ao Conselho 

Deliberativo. 

SUBSEÇÃO VI – DOS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO 

Art. 27. No desempenho de suas atribuições, o Conselho Deliberativo contará com 

suporte de órgãos técnico-consultivos, denominados Comitês de Assessoramento 

Técnico. 

Art. 28. Os Comitês de Assessoramento Técnico têm como atribuição o assessoramento 

ao Conselho Deliberativo, não possuindo suas manifestações caráter decisório ou 

vinculativo. 

§ 1º Por solicitação do Conselho Deliberativo, os Comitês de Assessoramento Técnico 

examinarão os assuntos de sua competência e apresentarão manifestações conclusivas. 

§ 2º Em caso de divergência, a opinião de cada membro de Comitê de Assessoramento 

Técnico deverá estar consignada na manifestação de forma a ser conhecida pelo Conselho 

Deliberativo. 

Art. 29. O Regimento Interno da PREVI disporá sobre regras específicas relativas à 

criação e ao funcionamento dos Comitês de Assessoramento Técnico, observado o 

disposto neste Estatuto. 

SEÇÃO II - DA DIRETORIA EXECUTIVA 
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SUBSEÇÃO I – DA DEFINIÇÃO 

Art. 30. A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da PREVI, ao qual 

compete propor e executar as diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo 

além dos demais atos necessários à gestão, nos termos deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO II – DA COMPOSIÇÃO 

Art. 31. A Diretoria Executiva é um órgão colegiado, composto de 6 (seis) membros 

efetivos, divididos nas seguintes funções: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Diretor de Administração; 

III - 1 (um) Diretor de Investimentos; 

IV - 1 (um) Diretor de Participações; 

V - 1 (um) Diretor de Planejamento; 

VI - 1 (um) Diretor de Seguridade. 

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva deverão atender, além das disposições legais, os 

requisitos previstos no artigo 55 deste Estatuto. 

§ 2º Sem prejuízo de outras atribuições fixadas pelo Estatuto, pelo Regimento Interno, 

pelos regulamentos dos planos e pelas deliberações do Conselho Deliberativo e da 

Diretoria Executiva, são atribuições de cada diretoria, observadas as alçadas 

estabelecidas: 

I – a Presidência é responsável pela coordenação geral dos trabalhos da Diretoria, pelo 

relacionamento com os demais órgãos de administração e fiscalização, pela representação 

da PREVI, pela coordenação do planejamento estratégico, pela assessoria jurídica, pela 

comunicação institucional e pela política de controles; 

II – a Diretoria de Administração é responsável pela gestão das áreas de suporte 

administrativo, gestão de pessoal, gestão do suporte tecnológico, contabilidade, 

organização e métodos e controladoria; 

III – a Diretoria de Investimentos é responsável pela gestão do Programa de 
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Investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos garantidores 

e outras reservas sob gestão da PREVI; 

IV – a Diretoria de Participações é responsável pelo acompanhamento das empresas que 

compõem a carteira de renda variável e carteira imobiliária, especificamente no que diz 

respeito às relações societárias e à participação e à representação da PREVI nos órgãos de 

administração e fiscalização das empresas ou empreendimentos, visando as medidas 

necessárias para a boa governança corporativa das mesmas; 

V – a Diretoria de Planejamento é responsável pelos estudos e proposição de políticas 

orientadoras da gestão dos ativos da PREVI, especialmente no que diz respeito à alocação 

de recursos, análise de risco, aderência às necessidades de liquidez e solvência dos planos 

e programação orçamentária; e 

VI – a Diretoria de Seguridade é responsável pela implementação dos regulamentos dos 

Planos de Benefícios e sua manutenção, especialmente os estudos atuariais, a manutenção 

dos cadastros de participantes, beneficiários e assistidos, a concessão e pagamento de 

benefícios, arrecadação de contribuições, além da coordenação das operações com 

participantes. 

Art. 32. Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Conselho Deliberativo 

segundo o seguinte critério: 

I – para os cargos de Presidente, Diretor de Investimentos e Diretor de Participações, o 

Conselho Deliberativo nomeará pessoas que sejam indicadas pelo patrocinador Banco do 

Brasil S.A.; e 

II – para os cargos de Diretor de Administração, Diretor de Planejamento e Diretor de 

Seguridade, o Conselho Deliberativo nomeará pessoas que sejam escolhidas, pelo critério 

da maior votação, através de processo de consulta por meio de voto direto dos 

participantes e assistidos da PREVI. 

SUBSEÇÃO III – DOS MANDATOS 

Art. 33. O mandato dos diretores executivos será de 4 (quatro) anos, permitida uma 
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recondução. 

§ 1º O membro da Diretoria Executiva somente perderá o seu mandato em virtude de: 

I – renúncia; 

II – condenação criminal transitada em julgado; 

III – decisão proferida em processo administrativo disciplinar; ou 

IV – decisão do Conselho Deliberativo. 

§ 2º O cancelamento da inscrição no Plano de Benefícios pelo Diretor eleito ou indicado 

implica renúncia do cargo. 

Art. 34. Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva, mediante nomeação pelo 

Conselho Deliberativo, serão alternados, renovando-se metade dos seus membros a cada 

2 (dois) anos, da seguinte forma: 

I - no ano civil par, não bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, 

mediante processo de consulta por meio de voto direto e secreto, escolherão o Diretor de 

Administração e o Diretor de Planejamento. O Banco do Brasil S.A., por seu turno, 

indicará o Presidente da Diretoria Executiva; e 

II - no ano civil par, bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, mediante 

processo de consulta por meio de voto direto e secreto, escolherão o Diretor de 

Seguridade. O Banco do Brasil S.A., por seu turno, indicará o Diretor de Participações e 

o Diretor de Investimentos. 

Art. 35. Os mandatos terão seu início no primeiro dia útil do mês de junho de cada um 

dos anos previstos no artigo anterior e seu término ocorrerá no dia imediatamente anterior 

à posse do sucessor. 

§ 1º A data de término do mandato do antecessor e início do mandato sucessor poderá ser 

alterada em caso excepcional quando, por motivo de força maior, não tiverem sido 

nomeados os diretores sucessores, colocando em risco o funcionamento do Órgão. 

§ 2º No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros da 

Diretoria Executiva, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista no 
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caput deste artigo. 

Art. 36. Nas ausências ou impedimentos temporários dos Diretores Executivos os 

mesmos serão substituídos da seguinte forma: 

I – o Presidente será substituído, sucessivamente, pelo Diretor de Participações e pelo 

Diretor de Investimentos; e 

II – os demais diretores serão substituídos por empregado em efetivo exercício na 

PREVI, no nível gerencial, indicado pelo próprio diretor a ser substituído. 

Art. 37. Nos casos de perda do mandato, em função das razões previstas neste Estatuto, as 

substituições dos diretores executivos ocorrerão da seguinte forma: 

I - os diretores indicados pelo patrocinador serão substituídos por outras pessoas 

indicadas pelo Banco do Brasil S.A. e nomeadas pelo Conselho Deliberativo; 

II - os diretores nomeados pelo Conselho Deliberativo que tenham sido escolhidos pela 

consulta direta aos participantes e assistidos serão substituídos da seguinte forma: 

a) caso a vacância ocorra até 12 (doze) meses antes do término do mandato, será 

convocada nova consulta aos participantes e assistidos, entre 60 (sessenta) e 90 

(noventa) dias, para escolha de novo diretor a ser nomeado pelo Conselho 

Deliberativo; e 

b) caso a vacância ocorra nos últimos 12 meses do mandato, os Conselheiros eleitos 

pelos participantes e assistidos indicarão, por unanimidade, o substituto, a ser 

nomeado pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo único. Em qualquer das situações previstas neste artigo, o novo membro da 

Diretoria Executiva, uma vez empossado, completará o mandato do seu antecessor. 

SUBSEÇÃO IV – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 38. Compete à Diretoria Executiva, observadas as alçadas estabelecidas: 

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno, os regulamentos e 

as deliberações do Conselho Deliberativo; 

II - submeter ao Conselho Deliberativo as propostas de diretrizes e política de 
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investimentos para aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas da PREVI; 

III - decidir sobre as propostas de investimentos e desinvestimentos dos recursos 

administrados pela PREVI, observado o disposto no artigo 22, inciso VI, deste Estatuto; 

IV – aprovar a celebração de acordos de acionistas e seus aditivos, observando a 

legislação vigente; 

V - submeter ao Conselho Deliberativo os critérios e parâmetros para habilitação de 

instituições financeiras que poderão operar com a PREVI; 

VI - aprovar a habilitação de instituições financeiras que poderão operar com a PREVI, 

obedecidos os critérios e parâmetros estabelecidos pelo Conselho Deliberativo; 

VII - estabelecer as normas e praticar os atos necessários à organização, ao 

funcionamento e à política de recursos humanos da PREVI; 

VIII - submeter ao Conselho Deliberativo a instituição e alterações do Regimento Interno, 

Código de Ética e dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, da Carteira de Pecúlios e 

da Carteira Imobiliária; 

IX - submeter ao Conselho Deliberativo propostas de planos anuais e plurianuais de 

atividades; 

X - submeter ao Conselho Deliberativo propostas de alteração do Estatuto, inclusive a 

incorporação ao texto estatutário de alterações decorrentes de lei; 

XI – submeter ao Conselho Deliberativo as Demonstrações Contábeis e de Resultado do 

exercício, acompanhadas dos pareceres atuarial, do Auditor Independente e do Conselho 

Fiscal; 

XII - submeter ao Conselho Deliberativo o Relatório Anual de Atividades da PREVI, 

acompanhado do parecer do Conselho Fiscal; 

XIII - submeter ao Conselho Deliberativo propostas de critérios de escolha e de indicação 

de representantes nos Conselhos de Administração e Fiscal de empresas em que a PREVI 

tiver participação acionária, direta ou indireta; 

XIV – submeter ao Conselho Deliberativo proposta de admissão e retirada de 



128 
 

 

patrocinador ou instituidor e as condições a serem estabelecidas em Convênio de Adesão; 

XV – submeter ao Conselho Deliberativo proposta de regulamento de processo eleitoral 

dos representantes dos participantes e assistidos para os órgãos de administração e 

fiscalização da PREVI e de outros processos de votação que venham a ocorrer; e 

XVI – submeter ao Conselho Deliberativo os casos em que sejam omissos o presente 

Estatuto, os Regulamentos dos Planos de Benefícios, da Carteira de Pecúlios e da Carteira 

Imobiliária e as demais políticas de competência do Conselho Deliberativo, obedecendo 

aos objetivos precípuos da PREVI. 

Parágrafo único. Compete ao Presidente e aos diretores, estes no âmbito das suas 

respectivas atribuições, representar a PREVI, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 

e, observado o Estatuto, o Regimento Interno, os regulamentos e as deliberações do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, constituir mandatários da Entidade 

devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a 

duração do mandato que, se judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

SUBSEÇÃO V – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 39. A Diretoria Executiva reunir-se-á com a presença de no mínimo 3 (três) 

diretores, além do Presidente ou seu substituto estatutário, ordinariamente, uma vez por 

semana e, extraordinariamente, quando o Presidente ou a maioria dos seus membros a 

convocar. 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva funcionará como órgão colegiado e suas decisões 

serão tomadas por maioria simples. 

Art. 40. Os diretores praticarão os atos necessários à gestão da PREVI, de forma 

individual ou coletiva, observando as atribuições definidas neste Estatuto e no Regimento 

Interno, e as alçadas que venham a ser definidas. 

SUBSEÇÃO VI – DOS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO 

Art. 41. O processo decisório no âmbito da Diretoria Executiva será subsidiado por 

comitês de assessoramento. 
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Parágrafo único. A constituição, as atribuições, o funcionamento e as demais regras 

aplicáveis aos comitês deverão estar dispostos no Regimento Interno. 

SEÇÃO III – DO CONSELHO FISCAL 

SUBSEÇÃO I – DA DEFINIÇÃO 

Art. 42. O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da PREVI responsável pela 

fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira, e exercerá suas funções nos 

termos deste Estatuto e do Regimento Interno do Conselho Fiscal. 

SUBSEÇÃO II – DA COMPOSIÇÃO 

Art. 43. O Conselho Fiscal é composto de 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) 

suplentes, sendo 2 (dois) membros e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e 

assistidos e 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo 

patrocinador Banco do Brasil S.A. 

Parágrafo único. Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal deverão atender, 

além das disposições legais, os requisitos previstos no artigo 55 deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO III – DOS MANDATOS 

Art. 44. Os mandatos dos Conselheiros Fiscais terão a duração de 4 (quatro) anos, vedada 

a recondução. 

§ 1º O membro do Conselho Fiscal somente perderá o seu mandato em virtude de: 

I – renúncia; 

II – condenação criminal transitada em julgado; 

III – decisão proferida em processo administrativo disciplinar. 

§ 2º O cancelamento da inscrição no Plano de Benefícios pelo Conselheiro Fiscal eleito 

ou indicado implica renúncia do cargo. 

Art. 45. A cada 2 (dois) anos deverá ocorrer a renovação do mandato de 2 (dois) dos 

membros do Conselho Fiscal, da seguinte forma: 

I - os participantes e assistidos com direito a voto, mediante eleição direta e secreta, 

elegerão 1 (um) membro titular e respectivo suplente; e 
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II - o Banco do Brasil S.A., por seu turno, indicará 1 (um) membro titular e respectivo 

suplente. 

Art. 46. O mandato de cada membro do Conselho terá início no primeiro dia útil do mês 

de junho de cada um dos anos previstos no artigo anterior e seu término ocorrerá no dia 

imediatamente anterior à posse do sucessor. 

§ 1º A data de término do mandato do antecessor e início do mandato sucessor poderá ser 

alterada em caso excepcional quando, por motivo de força maior, não tiverem sido eleitos 

ou indicados os conselheiros sucessores, ou os eleitos e indicados tiverem sofrido 

impedimento, colocando em risco o funcionamento do Órgão. 

§ 2º No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros do 

Conselho Fiscal, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista no caput 

deste artigo. 

Art. 47. Nas ausências ou impedimentos temporários do Conselheiro Fiscal titular, este 

será substituído pelo seu respectivo suplente, conforme definição no momento da 

indicação ou eleição. 

§ 1º Estando impedido ou impossibilitado de comparecer o respectivo suplente, ou no 

caso de sua inexistência, a substituição será feita pelo outro suplente da mesma origem de 

representação. 

§ 2º A convocação do suplente poderá ser feita com antecedência pelo Presidente do 

Conselho Fiscal ou poderá ocorrer no início da reunião em que for verificada a falta do 

titular. 

Art. 48. Ocorrendo vacância de membro titular no Conselho Fiscal, o mesmo será 

substituído na forma do artigo anterior, respeitada a origem de representação. 

§ 1º Não existindo suplentes em condições de suprir vaga de membro titular proceder-seá 

da seguinte forma: 

I - se a vaga for da representação do patrocinador, o Presidente do Conselho Fiscal 

comunicará o fato ao Presidente do Conselho Deliberativo que consultará o Banco do 
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Brasil S.A. para suprir a vaga de titular e todas as suplências, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias; 

II – se a vaga for da representação dos participantes e assistidos, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) caso a vacância ocorra até 12 (doze) meses antes do término do mandato, o Presidente 

do Conselho Fiscal comunicará o fato ao Presidente do Conselho Deliberativo que 

promoverá eleição para suprir a vaga de titular e todas as suplências, entre 45 

(quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias; 

b) caso a vacância ocorra nos últimos 12 meses do mandato, a substituição será feita 

pelo outro suplente de mandato não coincidente. 

§ 2º Em qualquer das situações previstas neste artigo, o novo conselheiro titular 

completará o mandato do seu antecessor, retornando à sua condição de suplente, se for o 

caso, e respeitada a data de término do seu mandato original. 

SUBSEÇÃO IV – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 49. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições que lhe sejam conferidas 

pela Lei ou normas em vigor: 

I - examinar os balancetes mensais; 

II – emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis e de Resultado de cada exercício; 

III – emitir parecer sobre o Relatório Anual de Atividades; 

IV – examinar os livros e documentos da PREVI; 

V – fiscalizar quaisquer operações, atos e resoluções praticados pelos órgãos 

administrativos ou colegiados da PREVI, verificando o cumprimento de seus deveres 

legais e regulamentares; 

VI – apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras; 

VII – fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; 

VIII – acompanhar, periodicamente, o Programa de Investimentos da PREVI, observando 

sua aderência à Política de Investimentos e a outros parâmetros legais ou normativos 
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existentes; 

IX – emitir, periodicamente, relatórios sobre controles internos. 

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal poderão requisitar a apresentação dos livros e de todo 

e qualquer documento da PREVI, bem como informações aos membros do Conselho 

Deliberativo e da Diretoria Executiva, não dependendo tais requisições de deliberação ou 

aprovação dos demais membros. 

§ 2º As requisições de que trata o parágrafo anterior serão encaminhadas pelo Presidente 

do Conselho Fiscal, que delas dará ciência aos demais membros e, salvo deliberação em 

contrário do referido Conselho, fixará prazo para seu atendimento, nunca inferior a 10 

(dez) dias. 

Art. 50. O Conselho Fiscal poderá exigir a contratação de empresa de auditoria contábil, 

atuarial ou financeira para realização de trabalhos específicos. 

SUBSEÇÃO V – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 51. O Conselho Fiscal realizará reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias 

sempre que convocadas pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros. 

Parágrafo único. A ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 

(cinco) alternadas no período de 1 (um) ano, acarretará a instauração de processo 

administrativo em decorrência do qual poderá ocorrer a perda do mandato de 

Conselheiro. 

Art. 52. O Conselho Fiscal terá 1 (um) Presidente, designado pelos membros eleitos pelos 

participantes e assistidos. 

Parágrafo único - Em caso de empate indicativo, prevalecerá o voto do conselheiro eleito 

com mandato atual mais antigo. 

Art. 53. O quorum para as reuniões do Conselho Fiscal será de 3 (três) membros, 

titulares ou suplentes em exercício de titularidade. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Fiscal exigem maioria simples de votos, 

cabendo ao Presidente do Conselho, além do seu, o voto de qualidade em caso de empate. 
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SEÇÃO IV – DOS RECURSOS DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 54. Caberá interposição de recurso dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 

decisão: 

I – para a Diretoria Executiva, em relação aos atos dos Diretores e prepostos da PREVI, 

dos seus empregados ou dos empregados do patrocinador Banco do Brasil S.A. a ela 

cedidos; 

II – para o Conselho Deliberativo, em relação aos atos ou decisões da Diretoria 

Executiva. 

§ 1º O Regimento Interno disporá sobre os procedimentos relativos aos recursos 

administrativos, salvo disposições em contrário consignadas neste estatuto. 

§ 2º A Diretoria Executiva dará ciência ao Conselho Deliberativo dos recursos interpostos 

em relação a atos dos Diretores, bem como das decisões que, a respeito, proferir, nos 

prazos previstos no Regimento Interno. 

SEÇÃO V – DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO 

CONSELHO DELIBERATIVO, DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO 

CONSELHO FISCAL 

Art. 55. Para integrar os órgãos de administração e fiscalização da PREVI, seja como 

titulares, suplentes ou substitutos, deverão ser observados cumulativamente, além das 

disposições legais, os seguintes requisitos: 

I – ser participante ou assistido da PREVI; 

II - contar com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de idade; 

III – ter 10 (dez) anos, no mínimo, de filiação a um dos Planos de Benefícios da PREVI; 

IV – ter comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

V – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

VI – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público. 
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§ 1º Para os membros da Diretoria Executiva, além dos requisitos acima, exige-se ainda a 

formação de nível superior. 

§ 2º Os assistidos, desde que satisfeitas as condições previstas neste Estatuto, poderão 

integrar a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, somente 

como representantes dos participantes e assistidos. 

§ 3º Os indicados pelo Banco do Brasil para integrar o Conselho Deliberativo, o 

Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e os Conselhos Consultivos que adquirirem a 

condição de assistido na vigência de seus mandatos poderão ser mantidos nos Colegiados 

que ocupem, a critério do Banco do Brasil, até o final de seus respectivos mandatos. 

§ 4º Não poderão integrar os órgãos colegiados da PREVI, ao mesmo tempo, 

participantes que guardem, entre si, relação conjugal ou decorrente de união estável, de 

parentesco consangüíneo ou afim até o 2º (segundo grau), inclusive. 

§ 5º Não poderão exercer mandato no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, os 

participantes que estejam em efetivo exercício na própria PREVI. 

§ 6º Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva ou 

do Conselho Fiscal que der causa ao descumprimento das condições previstas nos §§ 4º e 

5º deste artigo, sendo que, na hipótese do § 4º, perderão o mandato todos os membros 

envolvidos se, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência do fato, nenhum deles renunciar ao 

mandato de modo a evitar o impedimento ali previsto. 

§ 7º No caso de assistido, em gozo de benefício de pensão, para efeito do requisito 

previsto no inciso III do caput deste artigo, será considerado o tempo de filiação ao plano 

do participante ao qual estava vinculado. 

Art. 56. Aos membros da Diretoria Executiva é vedado: 

I - exercer simultaneamente atividade no Banco do Brasil S.A.; 

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da PREVI e, mesmo 

depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver suas contas 

aprovadas; e 
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III - ao longo do exercício do mandato, prestar serviços a instituições integrantes do 

sistema financeiro. 

Art. 57. Nos doze meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor estará 

impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do 

contrato, qualquer tipo de serviço às empresas integrantes do sistema financeiro que 

impliquem a utilização das informações a que teve acesso em decorrência do cargo 

exercido, sob pena de responsabilidade civil e penal. 

§ 1º Durante o impedimento, ao ex-diretor que não tiver sido destituído ou que pedir 

afastamento será assegurada a possibilidade de prestar serviço à PREVI, mediante 

remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu, ou em qualquer outro órgão 

da Administração Pública. 

§ 2º Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o exdiretor 

que violar o impedimento previsto neste artigo, exceto se retornar ao exercício de 

cargo ou emprego que ocupava junto ao conglomerado Banco do Brasil S.A., 

anteriormente à indicação para a respectiva diretoria, ou se for nomeado para exercício 

em qualquer órgão da Administração Pública. 

SEÇÃO VI – DAS ELEIÇÕES E INDICAÇÕES DOS MEMBROS DO 

CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 

FISCAL E CONSELHOS CONSULTIVOS DE PLANOS 

Art. 58. As eleições dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, 

Conselhos Consultivos de Planos e o processo de escolha de membros da Diretoria 

Executiva a serem nomeados pelo Conselho Deliberativo serão realizadas mediante 

inscrição de chapas completas para esses colegiados. 

§ 1º As chapas concorrentes deverão ser registradas na PREVI até o último dia útil de 

fevereiro do ano em que se realizarem as eleições e consultas, mediante solicitação de 

pelo menos 0,5% (meio por cento) do total de participantes e assistidos, apurado no 

último dia do mês de janeiro do mesmo ano. 



136 
 

 

§ 2º Somente serão aceitas chapas que se inscreverem para os três colegiados e também 

para os conselhos previstos no artigo 67, deste Estatuto. 

§ 3º As eleições e as consultas de que tratam este artigo terão suas regras estabelecidas no 

Regulamento Eleitoral e de Consultas previsto no artigo 22, inciso XIV, deste Estatuto. 

Art. 59. No ano civil par, não bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, 

mediante processo de consulta por meio de voto direto e secreto, escolherão o Diretor de 

Administração e o Diretor de Planejamento para nomeação pelo Conselho Deliberativo, 1 

(um) membro titular e respectivo suplente para o Conselho Deliberativo e 1 (um) membro 

titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal. O Banco do Brasil S.A., por seu 

turno, indicará o Presidente da Diretoria Executiva para nomeação pelo Conselho 

Deliberativo, 2 (dois) membros titulares e igual número de suplentes para o Conselho 

Deliberativo e 1 (um) membro titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. No mesmo processo previsto neste artigo, serão eleitos pelos 

participantes e assistidos e indicados pelo patrocinador Banco do Brasil S.A., os 

representantes dos conselhos consultivos de planos na forma estabelecida no artigo 67 

deste Estatuto. 

Art. 60. No ano civil par, bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, 

mediante processo de consulta por meio de voto direto e secreto, escolherão o Diretor de 

Seguridade para nomeação pelo Conselho Deliberativo, 2 (dois) membros titulares e 

respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo e 1 (um) membro titular e respectivo 

suplente para o Conselho Fiscal. O Banco do Brasil S.A., por seu turno, indicará o 

Diretor de Participações e o Diretor de Investimentos para nomeação pelo Conselho 

Deliberativo, 1 (um) membro titular e respectivo suplente para o Conselho Deliberativo e 

1 (um) membro titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. No mesmo processo previsto neste artigo, serão eleitos pelos 

participantes e assistidos e indicados pelo patrocinador Banco do Brasil S.A., os 

representantes dos conselhos consultivos de planos na forma estabelecida no artigo 67, 
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deste Estatuto. 

Art. 61. Os membros do Conselho Deliberativo poderão ser reconduzidos apenas para um 

mandato consecutivo ou outros mandatos não consecutivos. É vedada a recondução de 

membros do Conselho Fiscal. 

§ 1º Mesmo nos casos de alternância entre titularidade e suplência, ou de representação 

dos participantes e assistidos ou do Banco do Brasil S.A., será admitida somente uma 

recondução consecutiva. 

§ 2º Membro do Conselho Fiscal titular ou suplente poderá se candidatar ou ser indicado, 

de forma consecutiva, ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria Executiva. 

§ 3º Membro do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva só poderá ser eleito ou 

indicado para o Conselho Fiscal após 2 (dois) anos do término do seu mandato. 

SEÇÃO VII – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DAS 

RESPONSABILIDADES 

Art. 62. O processo administrativo disciplinar previsto neste Estatuto destina-se à 

apuração de irregularidade no âmbito de atuação do Conselho Deliberativo, Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal e sua instauração, instrução e julgamento seguirá a forma 

disciplinada pelo Código de Ética da PREVI, em conformidade com a legislação vigente. 

Art. 63. Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e Fiscal não são 

pessoalmente responsáveis pelas obrigações da PREVI que tenham autorizado ou firmado 

em virtude de ato regular de gestão ou fiscalização. 

Parágrafo único. Respondem, porém, pelos danos ou prejuízos que tenham causado à 

Entidade, aos participantes e assistidos, ou a terceiros, quando, mesmo no exercício de 

suas funções, tenham procedido com culpa ou dolo, com violação da Lei, do Estatuto, do 

Regimento Interno ou dos Regulamentos. A responsabilidade será imputada 

solidariamente, com e perante a entidade, pelos atos para os quais tenham concorrido por 

ação ou omissão. 

CAPÍTULO IV – DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 
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SEÇÃO I – DOS TIPOS DE PLANOS 

Art. 64. Os benefícios assegurados aos participantes e seus beneficiários têm seus valores, 

formas de concessão e demais condições estabelecidos nos respectivos regulamentos dos 

planos de benefícios. 

§ 1º O plano de benefícios vigente até 23 de dezembro de 1997, denomina-se Plano de 

Benefícios nº 1 e não mais admitirá adesões. 

§ 2º O plano de benefícios de que trata o inciso III do artigo 3º denomina-se Plano de 

Benefícios nº 2 e somente admitirá adesões de empregados dos patrocinadores Banco do 

Brasil S.A. e PREVI cuja admissão no emprego ocorra a partir de 24 de dezembro de 

1997. 

SEÇÃO II – DO CUSTEIO DOS PLANOS 

Art. 65. As condições de custeio relativas aos planos de benefícios administrados pela 

PREVI, patrocinados pelo Banco do Brasil S.A. e pela própria PREVI, serão 

estabelecidas nos respectivos regulamentos, obedecendo-se, como diretriz geral, que os 

patrocinadores arcarão com 50% (cinqüenta por cento) do custo normal da Parte Geral do 

Plano de Benefícios nº 1 e com no mínimo 7% (sete por cento) e no máximo 14% 

(quatorze por cento) da folha de salários-de-participação dos participantes do Plano de 

Benefícios nº 2, para custeio deste Plano. 

Parágrafo único. As contribuições normais dos patrocinadores, nos planos patrocinados 

pelo Banco do Brasil S.A. e pela própria PREVI, em hipótese alguma, poderão exceder às 

contribuições vertidas pelos participantes. 

Art. 66. O Banco do Brasil S.A. verterá, ainda, contribuições especiais para efeito de 

integralização do valor das reservas matemáticas garantidoras dos benefícios 

correspondentes aos participantes admitidos no emprego anteriormente a 15.04.67 e 

aposentados posteriormente a esta data, na forma prevista em instrumento específico. 

SEÇÃO III – DOS CONSELHOS CONSULTIVOS DE PLANOS 

SUBSEÇÃO I – DA DEFINIÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DOS MANDATOS 
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Art. 67. Cada Plano de Benefícios administrado pela PREVI, que possua número igual 

ou superior a 10.000 (dez mil) participantes e assistidos, contará com um conselho 

consultivo, que será uma instância de formulação e proposição de políticas e de 

acompanhamento de sua gestão. 

Art. 68. Cada conselho consultivo será integrado por 3 (três) participantes ou assistidos e 

seus respectivos suplentes, eleitos diretamente por seus pares, e por 3 (três) 

representantes e seus respectivos suplentes indicados pelo patrocinador Banco do Brasil 

S.A. para um mandato de 4 (quatro) anos. 

Art. 69. Os mandatos serão alternados, observando-se o seguinte: 

I – no ano civil par, não bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, 

mediante eleição direta e secreta, no mesmo processo e nas mesmas chapas em que serão 

escolhidos os representantes dos participantes e assistidos para o Conselho Deliberativo, 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, elegerão 2 (dois) membros titulares e igual 

número de suplentes. O Banco do Brasil S.A., por seu turno, indicará 1 (um) membro 

titular e seu respectivo suplente; 

II - no ano civil par, bissexto, os participantes e assistidos com direito a voto, mediante 

eleição direta e secreta, no mesmo processo e nas mesmas chapas em que serão 

escolhidos os representantes dos participantes e assistidos para o Conselho Deliberativo, 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, elegerão 1 (um) membro titular e seu respectivo 

suplente. O Banco do Brasil S.A., por seu turno, indicará 2 (dois) membros titulares e 

igual número de suplentes. 

Parágrafo único. Os membros dos conselhos consultivos de Plano de Benefícios poderão 

ser reconduzidos apenas uma vez consecutiva, ou várias alternadamente. 

Art. 70. São requisitos necessários para integrar os conselhos consultivos de Plano de 

Benefícios da PREVI: 

I – ser participante ou assistido da PREVI e do respectivo plano de benefícios há pelo 

menos 3 (três) anos consecutivos; e 
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II – contar com, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade; 

Parágrafo único. Os membros dos conselhos consultivos deverão, ainda, atender os 

requisitos previstos no artigo 55, incisos IV a VI, deste Estatuto. 

SUBSEÇÃO II – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 71. Compete aos conselhos consultivos: 

I – acompanhar a situação do respectivo plano, através da análise dos balancetes 

trimestrais, verificando as demonstrações relativas ao Programa de Investimentos, 

Programa Administrativo e Programa Previdencial; 

II – acompanhar outros aspectos relevantes do respectivo plano; 

III – efetuar pedido de esclarecimento ou estudo adicional a respeito de aspectos 

relevantes para o respectivo plano; 

IV – apresentar propostas e sugestões quanto à gestão do respectivo plano. 

Parágrafo único. Para proceder às suas análises os conselheiros poderão solicitar a 

presença de diretores e gerentes das áreas afins. 

SUBSEÇÃO III – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 72. Os conselhos consultivos de Plano de Benefícios reunir-se-ão ordinariamente a 

cada trimestre e, extraordinariamente, quando convocados pelo Conselho Deliberativo ou 

pela Diretoria Executiva. 

§ 1° As reuniões de cada conselho somente ocorrerão com a presença de, no mínimo, 3 

(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois), representantes dos participantes e assistidos. 

§ 2° A ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas 

acarretará a perda do mandato. 

Art. 73. Cada conselho consultivo de Plano de Benefícios terá um coordenador, escolhido 

entre os conselheiros representantes dos participantes e assistidos. 

Parágrafo único. Ao coordenador caberá preparar e coordenar as reuniões do conselho e 

representá-lo junto a outros órgãos e instâncias da PREVI. 

CAPÍTULO V – DO PATRIMÔNIO E SUA APLICAÇÃO, DO REGIME 
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FINANCEIRO E DO EXERCÍCIO SOCIAL 

SEÇÃO I – DO PATRIMÔNIO E SUA APLICAÇÃO 

Art. 74. O patrimônio da PREVI é constituído de: 

I - recursos financeiros e bens patrimoniais; 

II - contribuições dos patrocinadores e dos participantes, estabelecidas nos respectivos 

regulamentos dos planos de benefícios, e outras contribuições vertidas pelos 

patrocinadores ou pelos participantes; 

III - taxas de inscrição ou jóias; 

IV - rendimentos produzidos por seus recursos financeiros e bens patrimoniais; e 

V - doações, legados, auxílios, subvenções e outras rendas proporcionados por quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 

Art. 75. O patrimônio da PREVI será aplicado integralmente com vistas à consecução de 

seus objetivos, devendo a totalidade dos recursos financeiros e bens patrimoniais serem 

administrados com a observância das diretrizes de investimentos aprovadas pelo 

Conselho Deliberativo, de forma a obter segurança nas aplicações, rentabilidade 

compatível com os imperativos atuariais dos planos de benefícios, inclusive no que se 

refere aos seus reajustes monetários, e regularidade do fluxo de liquidez das aplicações 

para o pagamento dos benefícios. 

Parágrafo único. A PREVI poderá aplicar parte de seu patrimônio em financiamentos 

imobiliários, ou de outra natureza, destinados aos seus participantes, observado o 

disposto no caput deste artigo, os respectivos regulamentos e a legislação pertinente. 

SEÇÃO II – DO REGIME FINANCEIRO 

Art. 76. A PREVI adotará em seus planos de benefícios os regimes financeiros fixados na 

legislação que disciplina o funcionamento das entidades fechadas de previdência 

complementar para cada uma das modalidades instituídas. 

§ 1º Deverá ser realizada avaliação atuarial para cada um dos planos de benefícios, no 

mínimo, anualmente. 
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§ 2º Com base em avaliação atuarial, a PREVI deverá promover medidas necessárias para 

corrigir distorções eventualmente observadas ou previsíveis, ouvindo-se o patrocinador 

Banco do Brasil S.A., quando importar alteração da contribuição patronal. 

§ 3º O resultado deficitário nos Planos de Benefícios ou na PREVI será equacionado 

pelos patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas 

contribuições. 

SEÇÃO III – DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Art. 77. O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado o 

balanço geral da PREVI, em conformidade com a legislação pertinente. 

§ 1º Serão levantados balancetes ao final de cada mês. 

§ 2º É parte integrante do balanço geral o parecer atuarial sobre os planos de benefícios e 

as respectivas reservas matemáticas, provisões e fundos. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E TRANSITÓRIAS 

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 78. Os empregados da PREVI serão admitidos por processo seletivo, na forma 

prevista em regulamento próprio, que também fixará seus direitos e deveres. 

Art. 79. Os integrantes do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal serão remunerados pela PREVI, na forma estabelecida em seu Regimento Interno. 

SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 80. Os critérios de concessão de benefícios e de habilitação e exclusão de 

beneficiários, relativos às aposentadorias ou aos falecimentos ocorridos anteriormente à 

data de início da vigência deste Estatuto, serão regidos pelas normas estatutárias e 

regulamentares em vigor na data da aposentadoria ou do falecimento do participante, 

observadas, quanto à manutenção dos benefícios, as disposições dos Regulamentos dos 

Planos de Benefícios nº 1 ou nº 2, conforme o caso. 

§ 1º Às aposentadorias dos participantes fundadores aplicam-se as condições aprovadas 

nas Assembléias Gerais de Acionistas do Banco do Brasil S.A. realizadas em 30 de abril 
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de 1947 e 30 de abril de 1948. 

§ 2º Sempre que, da aplicação do que estabelece o Regulamento do Plano de Benefícios 

nº 01 quanto à condição para habilitação de beneficiários, possa resultar prejuízo para os 

beneficiários dos participantes fundadores, será observado o que a respeito prescrevia o 

Estatuto em vigor até 14.04.67. 

Art. 81. O Banco do Brasil S.A. continuará responsável pelo ônus decorrente do 

pagamento da aposentadoria dos participantes fundadores, da pensão por morte dos 

participantes falecidos até 14.04.67 e da complementação de aposentadoria dos demais 

participantes, empregados do referido Banco, que se aposentaram até 14.04.67 ou que, na 

mesma data, reuniam condições de aposentar-se por tempo de serviço e contavam, pelo 

menos, 20 (vinte) anos de serviço efetivo no Banco do Brasil S.A. 

Art. 82. As situações referentes a aposentadorias estabelecidas em lei especial, quando 

não expressamente contempladas em outros artigos deste Estatuto ou nos Regulamentos 

dos Planos de Benefícios nº 1 ou nº 2, conforme o caso, serão solucionadas segundo 

normas fixadas pelo Conselho Deliberativo, observada a legislação aplicável. 

Art. 83. Os empregados do Banco Central do Brasil, optantes por seus quadros próprios, 

de acordo com o que foi facultado pelo § 5º do artigo 52 da Lei nº 4.595, de 31.12.64, 

oriundos do Banco do Brasil S.A., que mantinham vínculo associativo com a PREVI, 

terão garantida a permanência na qualidade de participante ou assistido, conforme o caso, 

com os mesmos direitos e obrigações dos demais participantes, enquanto satisfeitas pelo 

Banco Central do Brasil, proporcionalmente e na forma que ficar acordada mediante 

convênio, as mesmas obrigações diretas e acessórias previstas neste Estatuto, nos 

regulamentos dos planos de benefícios e demais avenças para o Banco do Brasil S.A., 

com relação aos seus empregados participantes da PREVI. 

Art. 84. A responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de que trata o artigo 81, assim 

como de outras parcelas decorrentes de decisão judicial ou administrativa do Banco do 

Brasil S.A., poderá vir a ser assumida pela PREVI, desde que o Banco do Brasil S.A. 
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integralize as reservas matemáticas garantidoras dos benefícios correspondentes, na 

forma que vier a ser acordada em instrumento específico. 

SEÇÃO III - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 85. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão governamental 

competente, revogando-se as disposições do Estatuto anterior. 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011.
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ANEXO D – PRINCIPAIS REGULAMENTAÇÕES DO CONSELHO NA CIONAL  

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
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PRINCIPAIS REGULAMENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

QUADRO 1 – Direitos e garantias fundamentais dos participantes e assistidos de planos operados por EFPC

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 12, de 27.05.2004 Dispõe sobre a transferência de empregados, participantes de plano de

benefícios de entidade fechada de previdência complementar, para outra

empresa do mesmo grupo econômico e dá outras providências.

Resolução CGPC nº. 06, de 30.10.2003, Dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, portabilidade,

 e alterações posteriores resgate e autopatrocínio em planos de entidade fechada de previdência

complementar.

QUADRO 2 – Da transparência e divulgação das informações aos participantes e assistidos

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 23, de Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades

06.12.2006 fechadas de previdência complementar na divulgação de informações aos

participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário

que administram, e dá outras providências.

Resolução CGPC nº. 21, de Dispõe sobre operações de compra ou venda de títulos e valores mobiliários

25.09.2006 do segmento de renda fixa dos planos de benefícios, operados pelas

entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências.

QUADRO 3 – Conceitos e definições

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 16, de Normatiza os planos de benefícios de caráter previdenciário nas

22.11.2005 modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição

variável, e dá outras providências.

QUADRO 4 – Gestão e Governança dos Fundos de Pensão

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 13, de Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles

01.10.2004 internos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência

complementar – EFPC.

Resolucão CGPC nº. 07, de Adequação das entidades à Lei Complementar nº. 108/2001.

21.05.2002

QUADRO 5 – Solvência dos planos de benefícios das EFPC

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 26, de Dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados

29.09.2008 pelas entidades fechadas de previdência complementar, na apuração do

resultado, na destinação e utilização de superavit e no equacionamento de

déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram,

e dá outras providências.

Resolução CGPC nº. 10, de Autoriza, nas condições que especifica, a contratação de seguro quanto aos

30.03.2004 riscos atuariais decorrentes da concessão de benefícios devidos em razão

de invalidez e morte de participantes, ou assistidos dos planos de benefícios

operados pelas entidades fechadas de previdência complementar, e dá

outras providências.

Resolução CGPC nº. 18, de Estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de

28.03.2006 benefícios de entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras

providências.
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QUADRO 6 – Regimes Especiais em planos de benefícios e EFPC

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 24, de Estabelece parâmetros para a remuneração dos administradores especiais,

26.02.2007 interventores e liquidantes nomeados pela Secretaria de Previdência

Complementar, e dá outras providências.

QUADRO 7 – Instituidor

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 12, de Regulamenta a constituição e funcionamento das EFPC e planos de benefícios

17.09.2002 constituídos por Instituidor

QUADRO 8 – Cadastro de planos de benefícios operados pelas EFPC

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 14, de Cria o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas

01.10.2004 de Previdência Complementar – CNPB, dispõe sobre plano de benefícios

e dá outras providências.

QUADRO 9 – Licenciamento de patrocinadores, instituidores, planos de benefícios e EFPC

Norma  Ementa

Resolução CGPC nº. 08, de Dispõe sobre normas procedimentais para a formalização de processos de

19.02.2004 estatutos, regulamentos de plano de benefícios, convênios de adesão e suas

alterações.

QUADRO 10 – Regras e critérios de escrituração das contas e da política de investimentos dos planos administrados por EFPC

Norma  Ementa

Resolução CNPC nº. 08, de 31.10.2011 Dispõem sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência

complementar e dá outras providências.

Resolução CGPC nº. 15, de Estabelece procedimentos para alienação de títulos públicos federais,

23.08.2005 classificados na categoria "títulos mantidos até o vencimento" pelas

entidades fechadas de previdência complementar.

Resolução CGPC nº. 07, de Regulamenta o § 2º do artigo 1º e os artigos 7º, 8º e 60 do Regulamento

04.12.2003 Anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.121, de 25 de

setembro de 2003, e dá outras providências.

Resolução CGPC nº. 04, de Registro de títulos e valores mobiliários

30.01.2002

fonte: Adaptado de MPS, 2009.



148 
 

 

ANEXO E – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREVI – 2011 e 2012 COM 

PARECER DAS AUDITORIAS EXTERNAS  
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81 Demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial
AtIVo exercício Atual exercício Anterior

DISPONÍVEL 82 185
REALIZÁVEL 156.813.194 152.964.597

Gestão Previdencial (Nota 5) 1.079.413 140.370
Gestão Administrativa 98.184 17.481
Investimentos (Nota 6) 155.635.597 152.806.746

Títulos Públicos (Nota 7) 10.934.907 12.324.194
Créditos Privados e Depósitos (Nota 7) 4.324.857 3.499.468
Ações (Nota 8) 45.529.930 50.803.346
Fundos de Investimento (Nota 9) 83.162.107 76.680.101
Investimentos Imobiliários (Nota 10) 6.406.753 4.822.734
Empréstimos (Nota 11) 3.693.600 3.112.956
Financiamentos Imobiliários (Nota 11) 1.581.658 1.563.947
Depósitos Judiciais/Recursais 1.785 0

PERMANENTE 16.905 15.354
Imobilizado 10.597 8.622
Intangível 6.308 4.400
Diferido 0 2.332

TOTAL DO ATIVO 156.830.181 152.980.136

pAssIVo exercício Atual exercício Anterior
EXIGÍVEL OPERACIONAL (Nota 12) 19.131.324 14.950.107

Gestão Previdencial 18.911.638 14.862.187
Gestão Administrativa 6.790 4.038
Investimentos 262.896 83.882

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL (Nota 13) 1.885.501 1.786.788
Gestão Previdencial 1.778.033 1.757.512
Gestão Administrativa 75.289 2.149
Investimentos 32.179 27.127

PATRIMÔNIO SOCIAL 135.763.356 136.243.241
Patrimônio de Cobertura do Plano 124.641.087 119.529.974

Provisões Matemáticas (Nota 15) 99.975.841 92.641.891
Benefícios Concedidos 85.127.884 80.336.998
Benefícios a Conceder 28.022.478 25.452.500
(-) Provisões Matemáticas a Constituir (13.174.521) (13.147.607)

Equilíbrio Técnico (Nota 16) 24.665.246 26.888.083
Resultados Realizados 24.665.246 26.888.083

Superávit Técnico Acumulado 24.665.246 26.888.083
Fundos (Nota 17) 11.122.269 16.713.267

Fundos Previdenciais 9.843.633 15.513.003
Fundos Administrativos 765.450 734.197
Fundos dos Investimentos 513.186 466.067

TOTAL DO PASSIVO 156.830.181 152.980.136

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

Ricardo José da Costa Flores 
Presidente
CPF: 285.080.334-00

Paulo Assunção de Sousa
Diretor de Administração
CPF: 588.584.748-72

Luiz Felipe Dutra de Sousa
Contador CRC RJ 64386/O-3
CPF: 796.164.107-68

Cleide Barbosa da Rocha
Atuária MIBA 732
CPF: 878.098.777-04

(R$ mil)

DeMonstrAções ContáBeIs
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
DESCRIÇÃO (nOta 18) Exercício atual Exercício anterior Variação (%)

A) Patrimônio Social – início do exercício 136.243.241 126.770.567 7,5 
1. Adições 15.427.285 19.295.713 (20,0)

(+) Contribuições Previdenciais (*) 2.951.906 2.641.801 11,7 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 11.433.668 16.366.404 (30,1)
(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial 737.911 0 0,0 
(+) Receitas Administrativas 199.297 198.600 0,4 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa 57.384 61.452 (6,6)
(+) Constituição de Fundos de Investimento 47.119 27.456 71,6 

2. Destinações (15.907.170) (9.823.039) 61,9 
(-) Benefícios (15.681.742) (8.896.726) 76,3 
(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial 0 (706.609) (100,0)
(-) Despesas Administrativas (212.464) (205.378) 3,5 
(-) Constituição de Contingências – Gestão Administrativa (12.964) (14.326) (9,5)

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) (479.885) 9.472.674 (105,1)
(+/-) Provisões Matemáticas 7.333.950 18.122.107 (59,5)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (2.222.837) (17.314.813) (87,2)
(+/-) Fundos Previdenciais (5.669.370) 8.597.576 (165,9)
(+/-) Fundos Administrativos 31.253 40.348 (22,5)
(+/-) Fundos dos Investimentos 47.119 27.456 71,6 

B) Patrimônio Social – final do exercício (A+3) 135.763.356 136.243.241 (0,4)
As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
(*) Contribuições líquidas, conforme Anexo B, da Resolução CNPC no 8, de 31/10/2011.

(R$ mil)

Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios 1
DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício anterior Variação (%)

1. Ativos 153.782.971  150.581.108 2,1 
Disponível  53  168 (68,5)
Recebível 1.760.865  801.894 119,6 
Investimento  152.022.053  149.779.046 1,5 

Títulos Públicos  10.513.502  11.910.469 (11,7)
Créditos Privados e Depósitos  3.876.570  3.153.757 22,9 
Ações  44.372.253  49.921.885 (11,1)
Fundos de Investimento  81.966.478  75.611.080 8,4 
Investimentos Imobiliários  6.369.394  4.792.009 32,9 
Empréstimos  3.356.888  2.836.828 18,3 
Financiamentos Imobiliários  1.565.183  1.553.018 0,8 
Depósitos Judiciais/Recursais 1.785 0 0,0 

2. Obrigações 20.935.909  16.701.439 25,4 
Operacional 19.126.750  14.916.953 29,2 
Contingencial  1.809.159  1.784.486 1,4 

3. Fundos Não Previdenciais  1.190.803  1.125.455 5,8 
Fundos Administrativos  684.540  663.464 3,2 
Fundos dos Investimentos  506.263  461.991 9,6 

4. Resultados a Realizar  0  0 0,0
5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4)  131.656.259  132.754.214 (0,8)

Provisões Matemáticas  97.420.089  90.629.774 7,5 
Superávit Técnico  24.663.593  26.888.083 (8,3)
Fundos Previdenciais  9.572.577  15.236.357 (37,2)

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

(R$ mil)
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Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios PREVI Futuro
DesCrIção exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

1. Ativos  2.821.665  2.239.421 26,0 
Disponível  2  4 (50,0)
Recebível  61.553  50.044 23,0 
Investimento  2.760.110  2.189.373 26,1 

Títulos Públicos  420.395  399.733 5,2 
Créditos Privados e Depósitos  269.824  216.808 24,5 
Ações  1.015.530  752.114 35,0 
Fundos de Investimento  663.815  502.936 32,0 
Investimentos Imobiliários  37.359  30.725 21,6 
Empréstimos  336.712  276.128 21,9 
Financiamentos Imobiliários  16.475  10.929  50,7 

2. Obrigações  21.726  3.246 569,3 
Operacional  21.340  3.145 578,5 
Contingencial  386  101 282,2 

3. Fundos Não Previdenciais  66.000  52.182 26,5 
Fundos Administrativos  59.077  48.106 22,8 
Fundos dos Investimentos  6.923  4.076 69,8 

4. Resultados a Realizar  0  0 0,0
5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4)  2.733.939  2.183.993 25,2 

Provisões Matemáticas  2.555.752  2.012.117 27,0 
Superávit Técnico  1.653 0 0,0 
Fundos Previdenciais  176.534  171.876 2,7 

Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios Capec
DesCrIção exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

1. Ativos 143.466 153.417 (6,5)
Disponível 17 1 1.600,0 
Recebível 22.445 22.629 (0,8)
Investimento 121.004 130.787 (7,5)

Títulos Públicos 1.010 13.992 (92,8)
Créditos Privados e Depósitos 31.323 9.583 226,9 
Fundos de Investimento 88.671 107.212 (17,3)

2. Obrigações 27.111 26.020 4,2 
Operacional 26.444 25.968 1,8 
Contingencial 667 52 1.182,7 

3. Fundos Não Previdenciais 21.833 22.627 (3,5)
Fundos Administrativos 21.833 22.627 (3,5)

4. Resultados a Realizar  0  0 0,0
5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4) 94.522 104.770 (9,8)

Fundos Previdenciais 94.522 104.770 (9,8)
Fundo Capec 68.627 95.352 (28,0)
Fundo de Reserva para Cobertura de Oscilações 25.895 9.418 175,0 

(R$ mil)

(R$ mil)
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de Benefícios 1
DesCrIção exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

A) Ativo Líquido – início do exercício 132.754.214 123.831.201 7,2 
1. Adições 14.429.500 18.398.649 (21,6)

(+) Contribuições 2.373.472 2.202.524 7,8 
Correntes 2.367.542 2.198.127 7,7 

Patrocinador 463.983 404.443 14,7 
Participantes 464.356 403.749 15,0 
Autopatrocinados 7.443 4.136 80,0 
Outros Recursos Correntes 1.431.760 1.385.799 3,3 

(+) Remuneração das Contribuições em Atraso 15 16 (6,3)
(+) Outras Adições 5.915 4.381 35,0 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 11.317.844 16.196.125 (30,1)
(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial 738.184 0 0,0 

2. Destinações (15.527.455) (9.475.636) 63,9 
(-) Benefícios (15.488.585) (8.729.798) 77,4 
(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial 0 (706.566) (100,0)
(-) Custeio Administrativo (38.870) (39.272) (1,0)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (1.097.955) 8.923.013 (112,3)
(+/-) Provisões Matemáticas 6.790.315 17.640.718 (61,5)
(+/-) Fundos Previdenciais (5.663.780) 8.597.108 (165,9)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (2.224.490) (17.314.813) (87,2)

B) Ativo Líquido – final do exercício (A+3) 131.656.259 132.754.214 (0,8)
C) Fundos Não Previdenciais 1.190.803 1.125.455 5,8 

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de Benefícios PREVI Futuro
DesCrIção exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

A) Ativo Líquido – início do exercício 2.183.993 1.687.006 29,5 
1. Adições 591.710 530.381 11,6 

(+) Contribuições 490.955 373.771 31,4 
Correntes 488.548 373.612 30,8 

Patrocinador 240.786 184.133 30,8 
Participantes 243.518 186.421 30,6 
Autopatrocinados 4.244 3.058 38,8 

(+) Outras Adições 2.407 159 1.413,8 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 100.755 156.610 (35,7)

2. Destinações (41.764) (33.394) 25,1 
(-) Benefícios (21.928) (15.941) 37,6 
(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial (282) (12) 2.250,0 
(-) Custeio Administrativo (19.554) (17.441) 12,1 

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 549.946 496.987 10,7 
(+/-) Provisões Matemáticas 543.635 481.388 12,9 
(+/-) Fundos Previdenciais 4.658 15.599 (70,1)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 1.653 0 0,0 

B) Ativo Líquido – final do exercício (A+3) 2.733.939 2.183.993 25,2 
C) Fundos Não Previdenciais 66.000 52.182 26,5 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

(R$ mil)

(R$ mil)
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano de Benefícios Capec
DesCrIção  exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

A) Ativo Líquido – início do exercício 104.770 119.901 (12,6)
1. Adições 164.719 139.013 18,5 

(+) Contribuições 149.641 125.344 19,4 
Correntes 145.847 121.867 19,7 
   Participantes 145.847 121.867 19,7 

(+) Outras Adições 3.794 3.477 9,1 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 15.069 13.669 10,2 
(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial 9 0 0,0 

2. Destinações (174.967) (154.144) 13,5 
(-) Benefícios (171.229) (150.987) 13,4 
(-) Custeio Administrativo (3.738) (3.125) 19,6 

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (10.248) (15.131) (32,3)
(+/-) Fundos Previdenciais (10.248) (15.131) (32,3)

B) Ativo Líquido – final do exercício (A+3) 94.522 104.770 (9,8)
C) Fundos Não Previdenciais 21.833 22.627 (3,5)

(R$ mil)
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
DesCrIção  (notA 19) exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 734.197 693.849 5,8 
1. Custeio da Gestão Administrativa 256.681 260.052 (1,3)

1.1. Receitas 256.681 260.052 (1,3)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 60.822 58.590 3,8 
Custeio Administrativo dos Investimentos 128.264 128.811 (0,4)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 8.357 9.209 (9,3)
Receitas Diretas 1.551 1.327 16,9 
Resultado Positivo dos Investimentos 57.384 61.452 (6,6)
Outras Receitas 303 663 (54,3)

2. Despesas Administrativas (225.428) (219.704) 2,6 
2.1. Administração Previdencial (88.806) (81.675) 8,7 

Pessoal e Encargos (42.213) (37.169) 13,6 
Treinamentos/Congressos e Seminários (1.162) (926) 25,5 
Viagens e Estadias (1.466) (1.215) 20,7 
Serviços de Terceiros (10.888) (9.412) 15,7 
Despesas Gerais (16.524) (16.539) (0,1)
Depreciações e Amortizações (3.563) (2.035) 75,1 
Contingências (12.964) (14.326) (9,5)
Outras Despesas (26) (53) (50,9)
2.2. Administração dos Investimentos (136.622) (138.021) (1,0)

Pessoal e Encargos (80.250) (76.283) 5,2 
Treinamentos/Congressos e Seminários (1.368) (855) 60,0 
Viagens e Estadias (940) (922) 2,0 
Serviços de Terceiros (24.025) (26.239) (8,4)
Despesas Gerais (26.686) (30.762) (13,3)
Depreciações e Amortizações (3.281) (2.528) 29,8 
Outras Despesas (72) (432) (83,3)

    2.3. Administração Assistencial  0  0 0,0
2.4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 0 (8) (100,0)

3. Resultado Negativo dos Investimentos  0  0 0,0
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 31.253 40.348 (22,5)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 31.253 40.348 (22,5)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 765.450 734.197 4,3 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

(R$ mil)
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Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios 1
DesCrIção  exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1 + 2) 122.083.682 117.517.857 3,9 
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS 97.420.089 90.629.774 7,5 

1.1. Benefícios Concedidos 85.091.246 80.309.188 6,0 
Benefício Definido 85.091.246 80.309.188 6,0 

1.2. Benefícios a Conceder 25.503.364 23.468.193 8,7 
Contribuição Definida 30 26 15,4 

Saldo de contas – Parcela Participantes 30 26 15,4 
Benefício Definido 25.503.334 23.468.167 8,7 

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir (13.174.521) (13.147.607) 0,2 
(-) Serviço Passado (13.174.521) (13.147.607) 0,2 

(-) Patrocinador (13.174.521) (13.147.607) 0,2 

2. EQUILÍBRIO TÉCNICO 24.663.593 26.888.083 (8,3)
2.1. Resultados Realizados 24.663.593 26.888.083 (8,3)

Superávit Técnico Acumulado 24.663.593 26.888.083 (8,3)
Reserva de Contingência 24.355.022 22.657.444 7,5 
Reserva Especial para Revisão de Plano 308.571 4.230.639 (92,7)

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios PREVI Futuro
DesCrIção exercício Atual exercício Anterior Variação (%)

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1 + 2)  2.557.405  2.012.117 27,1 
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS  2.555.752  2.012.117 27,0 

1.1. Benefícios Concedidos  36.638  27.810 31,7 
Benefício Definido  36.638  27.810 31,7 

1.2. Benefícios a Conceder  2.519.114  1.984.307 27,0 
Contribuição Definida  2.442.298  1.940.293 25,9 

Saldo de Contas – Parcela Patrocinador  1.217.611  968.845 25,7 
Saldo de Contas – Parcela Participantes  1.224.687  971.448 26,1 

Benefício Definido  76.816  44.014 74,5 
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO  1.653 0 0,0 

Resultados Realizados  1.653 0 0,0 
Superávit Técnico Acumulado  1.653 0 0,0 

Reserva de Contingência  1.653 0 0,0 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

(R$ mil)

(R$ mil)
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1. Escopo dos Exames
Auditamos as demonstrações contábeis da PREVI – Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Banco do Brasil, que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado levantado em 31 de dezembro de 2011, e as 
respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social 
e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por 
plano de benefícios do ativo líquido, das mutações do ativo líquido e das 
obrigações atuariais do exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

2. Responsabilidade da Administração
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação dessas demonstrações de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc, e pela determinação 
dos controles internos considerados como necessários para evitar que as 
mesmas contenham distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 

3. Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações contábeis com base em nossos exames, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que 
requerem o cumprimento de exigências éticas de nossa parte e que 
os nossos trabalhos sejam planejados e executados com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as citadas demonstrações estejam 
livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações contábeis, segundo julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nelas, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriadas 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a eficácia desses controles. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e da razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração da Entidade, bem como da 
apresentação dessas demonstrações tomadas em conjunto.

Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e 
apropriadas para fundamentar a nossa opinião.  

4. Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações 

contábeis, referidas no parágrafo 1, 
apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da PREVI – Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do Brasil, em 
31 de dezembro de 2011, e o desempenho 
consolidado e por plano de benefícios de suas 
operações para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades autorizadas  
a funcionar pela Previc. 

5. Auditoria do Exercício Anterior
As demonstrações contábeis do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2010, ora 
apresentadas para fins de comparação, foram 
por nós auditadas e nosso relatório sobre 
as mesmas, datado de 16/03/2011, que não 
conteve modificação. 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2012.

Fernando Motta & Associados
Auditores Independentes
CRCMG – 757/O – F – RJ

Luiz Alberto Rodrigues Mourão
Contador – CRCRJ – 046.114/O

pAreCer Dos AuDItores InDepenDentes
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Demonstrações 
Contábeis e 
Notas Explicativas
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL)

A T I V O (Notas) 2012 2011

DISPONÍVEL 531 82

REALIZÁVEL 167.557.700 156.813.194

Gestão Previdencial (5) 1.203.798 1.079.413

Gestão Administrativa 111.445 98.184

Investimentos (6) 166.242.457 155.635.597

Títulos Públicos (7) 10.266.319 10.934.907

Créditos Privados e Depósitos (7) 8.673.178 4.324.857

Ações (8) 48.427.094 45.529.930

Fundos de Investimento (9) 84.497.535 83.162.107

Investimentos Imobiliários (10) 8.687.312 6.406.753

Empréstimos (11) 4.215.801 3.693.600

Financiamentos Imobiliários (11) 1.472.515 1.581.658

Depósitos Judiciais/Recursais (15) 2.703 1.785

PERMANENTE 17.498 16.905

Imobilizado 9.344 10.597

Intangível 8.154 6.308

TOTAL  DO  ATIVO 167.575.729 156.830.181

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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P A S S  I V O (Notas) 2012 2011

EXIGÍVEL OPERACIONAL (14) 21.893.564 19.181.324

Gestão Previdencial 21.520.661 18.911.638

Gestão Administrativa  13.639 6.790

Investimentos 359.264 262.896

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL (15) 1.912.090 1.885.501

Gestão Previdencial 1.781.652 1.778.033

Gestão Administrativa 92.573 75.289

Investimentos  37.865 32.179

PATRIMÔNIO SOCIAL 143.770.075 135.763.356

Patrimônio de Cobertura do Plano 135.924.985 124.641.087

Provisões Matemáticas (17) 108.630.080 99.975.841

Benefícios Concedidos 91.559.441 85.127.884

Benefícios a Conceder 31.280.689 28.022.478

(-) Provisões Matemáticas a Constituir (14.210.050) (13.174.521)

Equilíbrio Técnico (18) 27.294.905 24.665.246

Resultados realizados 27.294.905 24.665.246

Superávit Técnico Acumulado 27.294.905 24.665.246

Fundos (19) 7.845.090 11.122.269

Fundos Previdenciais 6.458.214 9.843.633

Fundos Administrativos 824.222 765.450

Fundos dos Investimentos 562.654 513.186

TOTAL  DO PASSIVO 167.575.729 156.830.181

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

Dan Antonio Marinho Conrado 
Presidente 
CPF: 754.649.427-34

Paulo Assunção de Sousa 
Diretor de Administração 
CPF: 588.584.748-72

Luiz Felipe Dutra de Sousa 
Contador CRC RJ 64386/O-3 
CPF: 796.164.107-68

Cleide Barbosa da Rocha 
Atuária    MIBA 732 
CPF: 878.098.777-04
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (R$ MIL)

DESCRIÇÃO (Nota 20) 2012 2011 Variação (%)

 A) Patrimônio Social - início do exercício 135.763.356 136.243.241 (0,4)

 1. Adições 22.115.162 15.427.285 43,4 

(+) Contribuições Previdenciais* 3.195.773 2.951.906 8,3 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 18.558.289 11.433.668 62,3 

(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 0 737.911 (100,0)

(+) Receitas Administrativas 219.822 199.297 10,3 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 91.810 57.384 60,0 

(+) Constituição de Fundos de Investimento 49.468 47.119 5,0 

 2. Destinações (14.108.443) (15.907.170) (11,3)

(-) Benefícios (13.767.952) (15.681.742) (12,2)

(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (87.631) 0 0,0 

(-) Despesas Administrativas (235.570) (212.464) 10,9 

(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa (17.290) (12.964) 33,4 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 8.006.719 (479.885) (1.768,5)

(+/-) Provisões Matemáticas 8.654.239 7.333.950 18,0 

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 2.629.659 (2.222.837) (218,3)

(+/-) Fundos Previdenciais (3.385.419) (5.669.370) (40,3)

(+/-) Fundos Administrativos 58.772 31.253 88,1 

(+/-) Fundos dos Investimentos 49.468 47.119 5,0 

 B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) 143.770.075 135.763.356 5,9 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
*  Contribuições líquidas, conforme Anexo B, da Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS 1 (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

    

1. Ativos 163.545.556 153.782.971 6,3 

Disponível 296 53 458,5 

Recebível 1.927.508 1.760.865 9,5 

Investimento 161.617.752 152.022.053 6,3 

Títulos Públicos 9.824.462 10.513.502 (6,6)

Créditos Privados e Depósitos 7.839.573 3.876.570 102,2 

Ações 46.899.102 44.372.253 5,7 

Fundos de Investimento 83.204.382 81.966.478 1,5 

Investimentos Imobiliários 8.599.604 6.369.394 35,0 

Empréstimos 3.793.733 3.356.888 13,0 

Financiamentos Imobiliários 1.454.193 1.565.183 (7,1)

Depósitos Judiciais/Recursais 2.703 1.785 51,4 

2. Obrigações 23.653.092 20.935.909 13,0 

Operacional 21.835.294 19.126.750 14,2 

Contingencial 1.817.798 1.809.159 0,5 

3. Fundos Não Previdenciais 1.282.108 1.190.803 7,7 

Fundos Administrativos 727.711 684.540 6,3 

Fundos dos Investimentos 554.397 506.263 9,5 

4. Resultados a Realizar 0 0 0,0 

5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4) 138.610.356 131.656.259 5,3 

Provisões Matemáticas 105.150.551 97.420.089 7,9 

Superávit Técnico 27.294.905 24.663.593 10,7 

Fundos Previdenciais 6.164.900 9.572.577 (35,6)

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVI FUTURO (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

1. Ativos 3.771.440 2.821.665 33,7 

Disponível 209 2  10.350,0 

Recebível 77.319 61.553  25,6 

Investimento 3.693.912 2.760.110  33,8 

Títulos Públicos 440.755 420.395  4,8 

Créditos Privados e Depósitos 568.138 269.824  110,6 

Ações 1.360.086 1.015.530  33,9 

Fundos de Investimento 796.835 663.815  20,0 

Investimentos Imobiliários 87.708 37.359  134,8 

Empréstimos 422.068 336.712  25,3 

Financiamentos Imobiliários 18.322 16.475  11,2 

2. Obrigações 15.390 21.726 (29,2)

Operacional 14.962 21.340  (29,9)

Contingencial 428 386  10,9 

3. Fundos Não Previdenciais 82.489 66.000 25,0 

Fundos Administrativos 74.232 59.077  25,7 

Fundos dos Investimentos 8.257 6.923  19,3 

4. Resultados a Realizar 0 0 0,0 

5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4) 3.673.561 2.733.939 34,4 

Provisões Matemáticas 3.479.529 2.555.752  36,1 

Superávit Técnico 0 1.653  (100,0)

Fundos Previdenciais 194.032 176.534  9,9 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS CAPEC (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

1. Ativos 152.521 143.466 6,3 

Disponível 12 17  (29,4)

Recebível 23.193 22.445  3,3 

Investimento 129.316 121.004  6,9 

Títulos Públicos 1.102 1.010  9,1 

Créditos Privados e Depósitos 36.478 31.323  16,5 

Fundos de Investimento 91.736 88.671  3,5 

2. Obrigações 30.960 27.111 14,2 

Operacional 29.669 26.444 12,2 

Contingencial 1.291 667 93,6 

3. Fundos Não Previdenciais 22.279 21.833 2,0 

Fundos Administrativos 22.279 21.833 2,0 

4. Resultados a Realizar 0 0 0,0 

5. Total do Ativo Líquido (1-2-3-4) 99.282 94.522 5,0 

Fundos Previdenciais 99.282 94.522 5,0 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS 1 (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

 A) Ativo Líquido - início do exercício 131.656.259 132.754.214 (0,8)

 1. Adições 20.630.397 14.429.500 43,0 

(+) Contribuições 2.469.208 2.373.472 4,0 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 18.161.189 11.317.844 60,5 

(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 0 738.184 (100,0)

 2. Destinações (13.676.300) (15.527.455) (11,9)

(-) Benefícios (13.549.811) (15.488.585) (12,5)

(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (86.796) 0 0,0 

(-) Custeio Administrativo (39.693) (38.870) 2,1 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 6.954.097 (1.097.955) (733,4)

(+/-) Provisões Matemáticas 7.730.462 6.790.315 13,8 

(+/-) Fundos Previdenciais (3.407.677) (5.663.780) (39,8)

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 2.631.312 (2.224.490) (218,3)

 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 138.610.356 131.656.259 5,3 

 C) Fundos não Previdenciais 1.282.108 1.190.803 7,7 

(+) Fundos Administrativos 727.711 684.540 6,3 

(+) Fundos dos Investimentos 554.397 506.263 9,5 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVI FUTURO (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

 A) Ativo Líquido - início do exercício 2.733.939 2.183.993 25,2 

 1. Adições 996.690 591.710 68,4 

(+) Contribuições 611.350 490.955 24,5 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 385.340 100.755 282,5 

 2. Destinações (57.068) (41.764) 36,6 

(-) Benefícios (32.732) (21.928) 49,3 

(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (46) (282) (83,7)

(-) Custeio Administrativo (24.290) (19.554) 24,2 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 939.622 549.946 70,9 

(+/-) Provisões Matemáticas 923.777 543.635 69,9 

(+/-) Fundos Previdenciais 17.498 4.658 275,7 

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (1.653) 1.653 (200,0)

 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 3.673.561 2.733.939 34,4 

 C) Fundos não Previdenciais 82.489 66.000 25,0 

(+) Fundos Administrativos 74.232 59.077 25,7 

(+) Fundos dos Investimentos 8.257 6.923 19,3 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO DE BENEFÍCIOS CAPEC (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

 A) Ativo Líquido - início do exercício 94.522 104.770 (9,8)

 1. Adições 195.550 164.719 18,7 

(+) Contribuições 183.790 149.641 22,8 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 11.760 15.069 (22,0)

(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 0 9 (100,0)

 2. Destinações (190.790) (174.967) 9,0 

(-) Benefícios (185.409) (171.229) 8,3 

(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (789) 0 0,0 

(-) Custeio Administrativo (4.592) (3.738) 22,8 

 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 4.760 (10.248) (146,4)

(+/-) Fundos Previdenciais 4.760 (10.248) (146,4)

 B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 99.282 94.522 5,0 

 C) Fundos não Previdenciais 22.279 21.833 2,0 

(+) Fundos Administrativos 22.279 21.833 2,0 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  (CONSOLIDADA) (R$ MIL)

DESCRIÇÃO (Nota 21) 2012 2011 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 765.450 734.197 4,3 

1. Custeio da Gestão Administrativa 311.632 256.681 21,4 

1.1. Receitas 311.632 256.681 21,4 

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 68.600 60.822 12,8 

Custeio Administrativo dos Investimentos 139.418 128.264 8,7 

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 10.041 8.357 20,2 

Receitas Diretas 1.612 1.551 3,9 

Resultado Positivo dos Investimentos 91.810 57.384 60,0 

Outras Receitas 151 303 (50,2)

2. Despesas Administrativas (252.860) (225.428) 12,2 

2.1. Administração Previdencial (103.375) (88.806) 16,4 

Pessoal e encargos (46.947) (42.213) 11,2 

Treinamentos / congressos e seminários (1.401) (1.162) 20,6 

Viagens e estadias (1.479) (1.466) 0,9 

Serviços de terceiros (17.583) (10.888) 61,5 

Despesas gerais* (16.614) (16.524) 0,5 

Depreciações e amortizações (2.051) (3.563) (42,4)

Contingências (17.290) (12.964) 33,4 

Outras Despesas (10) (26) (61,5)

2.2. Administração dos Investimentos (149.460) (136.622) 9,4 

Pessoal e encargos (86.236) (80.250) 7,5 

Treinamentos / congressos e seminários (1.633) (1.368) 19,4 

Viagens e estadias (965) (940) 2,7 

Serviços de terceiros (30.697) (24.025) 27,8 

Despesas gerais* (26.836) (26.686) 0,6 

Depreciações e amortizações (3.024) (3.281) (7,8)

Outras Despesas (69) (72) (4,2)

2.3. Administração Assistencial 0 0 0,0 

2.4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios (25) 0 0,0 

3. Resultado Negativo dos Investimentos 0 0 0,0 

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 58.772 31.253 88,1 

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 58.772 31.253 88,1 

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 824.222 765.450 7,7 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. *  Inclui gastos com aluguel e manutenção da sede, manutenção de 
software, publicações, despesas judiciais e cartorárias e informações 
eletrônicas.
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DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 1 (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1 + 2) 132.445.456 122.083.682 8,5 

1. PROVISÕES MATEMÁTICAS 105.150.551 97.420.089 7,9 

1.1. Benefícios Concedidos 91.508.119 85.091.246 7,5 

Benefício Definido 91.508.119 85.091.246 7,5 

    

1.2. Benefícios a Conceder 27.852.482 25.503.364 9,2 

Contribuição Definida 35 30 16,7 

Saldo de contas - parcela participantes 35 30 16,7 

Benefício Definido 27.852.447 25.503.334 9,2 

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir (14.210.050) (13.174.521) 7,9 

(-) Serviço Passado (14.210.050) (13.174.521) 7,9 

(-) Patrocinador (14.210.050) (13.174.521) 7,9 

    

2. EQUILÍBRIO TÉCNICO 27.294.905 24.663.593 10,7 

2.1. Resultados Realizados 27.294.905 24.663.593 10,7 

Superavit técnico acumulado 27.294.905 24.663.593 10,7 

Reserva de Contingência 26.287.638 24.355.022 7,9 

Reserva Especial para Revisão de Plano        1.007.267 308.571 226,4 

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS  PREVI FUTURO (R$ MIL)

DESCRIÇÃO 2012 2011 Variação (%)

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1 + 2) 3.479.529 2.557.405 36,1 

1. PROVISÕES MATEMÁTICAS 3.479.529 2.555.752 36,1 

1.1. Benefícios Concedidos 51.322 36.638 40,1 

Benefício Definido 51.322 36.638 40,1 

    

1.2. Benefícios a Conceder 3.428.207 2.519.114 36,1 

Contribuição Definida 3.296.793 2.442.298 35,0 

Saldo de contas - parcela patrocinador 1.640.586 1.217.611 34,7 

Saldo de contas - parcela participantes 1.656.207 1.224.687 35,2 

Benefício Definido 131.414 76.816 71,1 

2. EQUILÍBRIO TÉCNICO 0 1.653 (100,0)

2.1. Resultados Realizados 0 1.653 (100,0)

Superavit técnico acumulado 0 1.653 (100,0)

Reserva de Contingência 0 1.653 (100,0)

 As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis.
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AOS ADMINISTRADORES E ÀS 
PATROCINADORAS DA PREVI - CAIXA DE 
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO - RJ

Examinamos as demonstrações financeiras da PREVI - 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado (representado pelo somatório de todos 
os planos de benefícios administrados pela Entidade, 
aqui denominados de consolidado, por definição da 
Resolução CNPC 8) em 31 de dezembro de 2012 e as 
respectivas demonstrações consolidadas da mutação do 
patrimônio social  e do plano de gestão administrativa, e 
as demonstrações individuais por plano de benefício que 
compreendem a demonstração ativo líquido, da mutação 
do ativo líquido e das obrigações atuariais para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Entidade é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades 
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar - CNPC, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras da Entidade. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da 
Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Relatório dos 
Auditores 
Independentes
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OPINIÃO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da PREVI - Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil e individual por plano de 
benefício em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho 
consolidado e por plano de benefício de suas operações 
para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar - CNPC.

OUTROS ASSUNTOS

Os valores correspondentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2011, apresentados para fins 

de comparação, são oriundos das demonstrações 
financeiras anteriormente auditadas por outros auditores 
independentes, que emitiram relatório, datado de 14 de 
fevereiro de 2012, que não conteve nenhuma modificação.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2013.

Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes
CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ

Marcelo Cavalcanti Almeida
Contador
CRC 1RJ 036.206/O-5

Parecer do 
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil — PREVI, no uso das 
atribuições conferidas pelos incisos II e III do artigo 
49 do Estatuto da Entidade, e tendo em vista as 
disposições da Resolução MPS/CNPC nº 8, de 31/10/2011, 
Anexo “C”, item 17 e Instrução Normativa MPS/SPC 
nº 34, de 24/09/2009, art. 4º, inciso I, examinou as 
Demonstrações Contábeis da PREVI e o Relatório Anual 
de Atividades, apresentados pela Diretoria Executiva, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2012.

Com base no exame desses documentos, complementados 
por informações e esclarecimentos prestados por 
membros da Diretoria Executiva e por técnicos da PREVI, 
e considerando ainda o Parecer dos Atuários Internos e o 
Parecer dos Auditores Independentes, o Conselho Fiscal 
opina favoravelmente à aprovação das Demonstrações 
Contábeis da PREVI e do Relatório Anual de Atividades, 
relativos ao exercício de 2012.

Rio de Janeiro (RJ), 22 de fevereiro de 2013.

Fabiano Félix do Nascimento  
Presidente

Aureli Carlos Balestrini
Secretário

Odali Dias Cardoso
Conselheiro

Vagner Lacerda Ribeiro
Conselheiro




