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EDITORIAL

O

ano de 2019 iniciou com perspectiva de
melhoria na economia e boas notícias para
nossos participantes. As rentabilidades dos
planos fecharam 2018 muito próximas das metas,
e já estão se superando, quando analisadas em
períodos mais longos de 36 meses.
O cenário político também se apresenta relevante
para todos os brasileiros, pois iniciamos o ano
com a posse do novo presidente da república e
dos representantes nas duas casas do Congresso
Nacional, Câmara e Senado. Todas as atenções
estão voltadas para a viabilidade política do novo
governo em aprovar reformas importantes para
o país, em especial, a previdenciária.
Por sua vez, a conjuntura econômica projeta
investimentos favoráveis para 2019 e também
para os anos seguintes, caso avancem
importantes reformas para o Brasil. Ainda que
sejam esperados baixos prêmios em renda fixa
e relativo incremento em posições de risco, é
possível considerar melhorias no desempenho
dos ativos de renda variável.
No mês de janeiro também concluimos a
incorporação do Plano I pelo Plano II, divulgamos
novas Políticas de Investimentos e realizamos a 4ª
edição da Conferência Trimestral de Resultados.
O ano também é especial para os participantes,
pois chegou o momento de fazer valer o
seu direito ao voto com a escolha dos novos
representantes nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Entidade para os próximos três anos. A
eleição será realizada entre os dias 27 de março
e 03 de abril deste ano.
Para esta edição especial do jornal, destacamos
todos os detalhes que você precisa saber sobre
o processo eleitoral. Aproveite para conferir os
dados e informações sobre os desempenhos
dos planos em 2018 e para ler a entrevista
sobre planejamento financeiro que fizemos com
Marcos Piangers, comunicador e autor do livro
best seller “O Papai é Pop”.

Boa leitura

Diretoria Executiva
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INSTITU C I ON A L

A BRF PREVIDÊNCIA CELEBROU O DIA NACIONAL DO
APOSENTADO HOMENAGEANDO OS SEUS ASSISTIDOS
Para comemorar o Dia
do Aposentado, a Sra.
Olívia Moreira de Abreu,
participante do Plano
FAF, foi homenageada
no evento organizado
pela Abrapp (Associação
Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência
Mauro Bogoni entrega diploma
a homenageada Olivia Moreira
Complementar) em São
Paulo,
representando
os participantes assistidos da Entidade. Além das
homenagens, ela recebeu das mãos de Mauro Bogoni,
Diretor Administrativo e de Seguridade, um diploma
alusivo à data.

VISITA À SEDE DA BRF PREVIDÊNCIA
A data nacional escolhida para homenagear os
aposentados começou de maneira especial. Pela
manhã, a Sra. Olívia visitou a Sede da Entidade e
conheceu a equipe da BRF Previdência. Ela contagiou
o ambiente de trabalho com boas histórias e muitas
risadas, principalmente ao reencontrar alguns colegas
com quem trabalhou durante o seu período na ativa.
A visita da Sra. Olívia se encerrou com um almoço
descontraído com diretores e o gerente da Entidade.

Waldir Romano
“Foi a primeira vez que recebi uma cesta de café da
manhã. Fiquei muito feliz por terem lembrado de nós
aposentados”, celebra Waldir.

Waldir Romano (Chapecó-SC) com a cesta de café da manhã entregue por Keli Tecchio

Clair Peruzzolo
“Gostei muito de ser lembrado no Dia do Aposentado.
Nem estava pensando que isso poderia acontecer, aí
chegaram e a gente fica até meio sem saber o que
dizer, fiquei surpreso. Agradeço muito pelo presente”,
ressalta Clair.
Nicette Terezinha Sachett
“Eu fiquei bem feliz com a homenagem, tenho muita
gratidão por ter trabalhado na BRF, me senti honrada
por ter sido escolhida a aposentada homenageada”,
agradece Nicette.

Sra. Olivia Moreira de Abreu com
a equipe BRF Previdência

MAIS HOMENAGEADOS
Para ampliar as comemorações, presenteamos vinte
assistidos com cestas de café da manhã. Desta forma,
demos continuidade à celebração e simultaneamente
agradecemos a todos que recebem conosco o
benefício de aposentadoria, representados por estes
participantes. Conheça alguns dos homenageados:

Clair Peruzzolo e Nicette Terezinha Sachett (Concórdia-SC) com a cesta de café de manhã

GALERIA DE FOTOS NO SITE
Acesse o site www.brfprevidencia.com.br e clique na
seção – Imagens e Vídeos – e em seguida Galeria de
imagens/Dia Aposentado 2019 para visualizar todas as
fotos de nossos homenageados.
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PARTICIPANTES VOTAM PARA ELEGER SEUS REPRESENTANTES
NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
Os participantes ativos e assistidos
da BRF Previdência elegerão seus
representantes nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Entidade,
para os próximos três anos. A
votação será eletrônica e terá início
às 8h do dia 27 de março de 2019 e
se encerrará às 18h do dia 3 de abril
de 2019.

Serão escolhidos dois titulares e
dois suplentes para o Conselho
Deliberativo e 1 titular e 1 suplente
para o Conselho Fiscal. Os mandatos
serão exercidos de 15 de abril de
2019 a 14 de abril de 2022.
Estarão aptos a votar os eleitores
vinculados aos Planos de Benefícios

II, III e FAF até o dia 31 de janeiro de
2019. Além disso, serão excluídos
os participantes que se desligaram
até o início do período de votação.
O resultado da eleição será
divulgado no dia 3 de abril de 2019,
após às 18 horas e a posse dos
eleitos ocorrerá no dia 15 de abril.

INSCRIÇÃO DE CHAPA ÚNICA
‘SOMOS BRF PREVIDÊNCIA’
A eleição que escolherá os representantes dos participantes
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade será
realizada com chapa única.
Denominada como chapa 1 “Somos BRF Previdência”, foi a
única inscrição recebida para concorrer ao pleito eleitoral
nos conselhos da Entidade para o próximo triênio.

CONHEÇA OS CANDIDATOS DA CHAPA 1 “SOMOS BRF PREVIDÊNCIA”

Candidata ao Conselho
Deliberativo - Titular

Candidato ao Conselho
Deliberativo - Titular

Candidato ao Conselho
Fiscal - Titular

Isaura Salete Redin Dal Bello – 60
anos, casada e assistida do Plano FAF.
Ela é formada em Ciências Biológicas
com especialização MBA em Gestão
Empresarial pela FGV. É conselheira
da Entidade e atuou na empresa por
22 anos com carreira profissional
em Concórdia – SC. Foi supervisora
de produção, coordenadora de
RH e gerente da produção de
industrializados.

Antonio Luiz Oneda – 63 anos, casado
e assistido do Plano III. É formado
em Ciências Contábeis e Direito pela
Unoesc com MBA em Administração
de Empresas do Agro pela FIA/USP.
Foi conselheiro da Entidade e atuou
por 44 anos em Administração e
Finanças. Iniciou na Perdigão em 1979
e desde então atuou em posições
de liderança em diversas áreas,
como Administração, RH, Finanças e
Controladoria.

Armando José Giordani – 59 anos,
casado e assistido do Plano FAF. Atual
vice-presidente da Asbef (Associação
dos Beneficiários da BRF Previdência)
é formado em Ciências Contábeis com
MBA em Gestão Atuarial e Financeira
pela USP. Ingressou na Sadia em 1978
atuando por dois anos em Concórdia
– SC. Em São Paulo, atuou por 31 anos,
sendo 29 anos na FAF e 2 anos na BRF
Previdência.
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PROPOSTAS DA CHAPA ‘SOMOS BRF PREVIDÊNCIA’
• Acompanhar de perto a gestão
dos
planos
de
benefícios,
zelando por sua perenidade,
pela administração equilibrada e
responsável do patrimônio e pelos
interesses dos participantes.
• Atuar de maneira ativa,
independente,
ética
e
transparente, buscando sempre a
melhor rentabilidade dos planos
de benefícios.
• Contribuir para o atendimento
das metas de rentabilidade e
sustentabilidade dos planos da
BRF Previdência.
• Acionar os órgãos de controle
e fiscalização dos fundos e as
entidades representantes dos
participantes e assistidos, quando
a situação assim demandar.
• Perseverar pela mudança do
conselho deliberativo para que
tenha três representantes eleitos
pelos participantes e três indicados

Candidato ao Conselho
Deliberativo - Suplente
Marcos G. Bauren – 59 anos, casado
e participante ativo do Plano FAF.
É Engenheiro Mecânico formado
na URI – RS com especialização em
Gestão Empresarial pela Unicamp.
É atualmente gerente corporativo
de Engenharia em Curitiba – PR.
Ingressou na Sadia em Concórdia em
1995 como Engenheiro de Projetos.
Atuou também como gerente da
unidade de Lucas do Rio Verde – MT.

pela
empresa,
equilibrando
desta forma a composição do
conselho.
• Cobrar a implantação do plano
familiar de benefícios, a fim de
oferecer aos participantes ativos
e assistidos a possibilidade de
fazer um plano previdenciário
para seus familiares na BRF
Previdência.
• Ampliar e otimizar os recursos do
sistema digital da BRF Previdência
de modo a facilitar e agilizar o
acesso às informações e permitir
que algumas transações possam
ser realizadas diretamente no site.
• Ampliar o número de escritórios
regionais da BRF Previdência nas
Unidades fabris da BRF S.A, de
modo a aproximar a entidade
dos participantes, intensificar a
participação dos funcionários e
dar suporte aos participantes e
assistidos.

Candidato ao Conselho
Deliberativo - Suplente
Vilto Michels Meurer – 50 anos, casado
e participante ativo do Plano FAF. É
formado em Economia e Agronegócio
pela Unoeste – PR com pós-graduação
em Gestão Empresarial pela Unicamp.
Atualmente é gerente de Dois
Vizinhos. Ingressou na Sadia, em
Toledo – PR em 1986 e atuou como
gerente de Granjas e Incubatórios e
Gerente de Agropecuária.

• Melhorar os mecanismos de
comunicação para que os novos
funcionários da BRF optem pela
adesão ao plano de Previdência
já na admissão e nas campanhas
de
adesão.
Esses
mesmos
mecanismos
incentivarão
igualmente a conscientização
sobre a importância de se ter um
plano de previdência.
•
Fomentar
o
programa
de
“Educação
Financeira
e
Previdenciária” e o “Programa de
Preparação para a Aposentadoria”
que ajudarão o participante a se
preparar para o futuro, enquanto
ativo e como assistido.

Candidato ao Conselho
Fiscal - Suplente
Evandro Hister – 44 anos e participante
ativo do Plano II. É atualmente Diretor
Industrial da BRF na regional GO/MG/
MT. É Engenheiro Mecânico formado
pela URI – RS com MBA em Gestão
Empresarial pela FGV. Ingressou em
1997 na Perdigão e coordenou a
implantação da unidade de Mineiros
– GO.
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CHAPA ‘SOMOS BRF PREVIDÊNCIA’

COMPROMISSO COM OS PARTICIPANTES
Neste ano, a BRF Previdência realiza a eleição para
a escolha dos representantes dos participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal. Sua participação é
fundamental.
A Eleição representa a consolidação da nossa Entidade
num modelo de governança com gestão transparente
e avançada entre os fundos de pensão.

assim seguimento ao que os demais conselheiros
sempre fizeram.
É para isso que pedimos o voto de cada participante
dos Planos FAF, II e III para a Chapa – SOMOS BRF
PREVIDÊNCIA, nas eleições que acontecem entre os
dias 27 de março e 3 de abril de 2019.

Nosso compromisso é o de acompanhar de perto a
gestão dos planos de Previdência da BRF, zelando
por sua perenidade, pela administração equilibrada e
responsável do patrimônio, visando atender metas de
rentabilidade e sustentabilidade e pelos interesses dos
participantes, além de buscarmos alternativas para
otimizarmos a comunicação e as transações entre a
previdência e seus cerca de 55 mil participantes, dando

SAIBA COMO VOTAR

PARTICIPANTES
VOTAM VIA INTERNET
PARA ELEGER SEUS
REPRESENTANTES
A votação eletrônica terá início às
8h do dia 27 de março de 2019. Os
participantes aptos votarão nos
representantes da única chapa
inscrita ‘‘Somos BRF Previdência’’
para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal da BRF Previdência.
Para votar, o participante acessará
a área de Autoatendimento do site,
utilizando os dados de CPF e senha
pessoal. Caso ainda não possua a
senha, efetue o cadastro clicando
no menu “Autoatendimento” e em
seguida no item “Cadastre-se”.
Logo depois, poderá ser efetuado
o acesso para votação.
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ASSISTIDOS VOTAM TAMBÉM POR TELEFONE

Além da votação pela internet, os
participantes assistidos receberão
correspondência no endereço
cadastrado em sistema contendo
a senha para votação via telefone.

Para votar, basta ligar para
0800 602 3120 (ligação gratuita)
e seguir as instruções. A votação
somente será efetuada mediantes
informações
dos
dados
de
CPF e senha. Lembramos que
a senha recebida é individual,

personalizada, secreta e permitirá
ao eleitor, por uma única vez,
acessar o sistema para registrar-se
e confirmar o voto.
A votação eletrônica será encerrada
às 18h do dia 3 de abril de 2019
(horário de Brasília-DF).
Contribua com o processo eleitoral
e faça valer o seu direito ao
voto. É muito importante a sua
participação!

CONFIRA COMO VOCÊ PODE VOTAR

INTERNET
Participantes ativos
Aposentados e Pensionistas
Autopatrocinados
BPD’s

TELEFONE
Aposentados e Pensionistas

ESPECIAL ELEIÇÕES 2019

GESTÃO ATUAL

CONSOLIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
O mandato iniciado em 2016 se encerra em
abril deste ano para que novos representantes
conduzam a entidade aos desafios para o próximo
triênio.

Nos últimos anos diversas propostas foram
efetivadas dentre os compromissos assumidos.
Confira os destaques consolidados durante a gestão
dos atuais representantes.

TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO COM O PARTICIPANTE
Com a visão de transparência e ética na gestão, foram realizadas diversas campanhas e ações
pautadas por elevados critérios de governança. O alcance das comunicações foi ampliado com a
aquisição de novos materiais e implantação de ferramentas de comunicação, contribuindo para
estreitar o relacionamento com os participantes.

DEFESA DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
A busca contínua pela administração com excelência dos planos sob gestão da Entidade
possibilitou mantê-los equilibrados. A manutenção e perenidade dos benefícios decorrem de
uma gestão harmoniosa e responsável em relação ao patrimônio.

MAIS BENEFÍCIOS A TODOS OS PARTICIPANTES
Consolidação do Clube de Benefícios com descontos em parceiras conveniadas nos segmentos
de saúde, educação, lojas de departamento, moda feminina e masculina, viagens etc.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE
Realização de melhorias na estrutura, que deu mais agilidade e assertividade no relacionamento
com o participante.
Além disso, o atendimento foi padronizado com a implantação de um sistema de Unidade
de Resposta Audível (URA) que aumentou a eficiência no recebimento das ligações com a
melhor distribuição dos contatos. O método colaborou para reduzir as filas virtuais, agilizando
o atendimento e acompanhamento das demandas diárias e avaliação das necessidades dos
usuários.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA
Disseminação da cultura de educação financeira e previdenciária por meio de ações e campanhas
efetuadas pelo Programa “A Escolha Certa”. Realização de ações educativas, como o “Quiz”,
estimulando a interação com o participante para que conheça mais sobre os temas e aprenda
de forma lúdica como melhor planejar seu futuro financeiro.
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PLANOS DE BENEFÍCIOS SUPERAM METAS EM 36 MESES

Os desempenhos dos investimentos dos Planos
de Benefícios administrados pela BRF Previdência
encerraram 2018 superando as suas metas quando
observados a longo prazo, no período de 36 meses.

No ano passado, as rentabilidades foram superiores
às metas nos casos do Plano FAF e Classe BD

(Benefício Definido) do Plano I e inferiores às metas
nos Planos II, III e Classe CD (Contribuição Definida)
do Plano I.
Acompanhe no gráfico a seguir os retornos dos
investimentos em 2018 e 36 meses, inclusive para a
poupança e o CDI.
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6,4

CDI

ANO DESAFIADOR PARA OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA
Em 2018 houve consenso de que o ano foi desafiador para os investimentos, em especial, no que se refere
aos Planos de Previdência Complementar. Representativa amostra apresentada pela Consultoria Aditus
aponta que 61% dos planos não atingiram as suas metas.

IMPACTOS NOS CENÁRIOS BRASILEIRO E EXTERNO
Os riscos e variações de preços de ativos no ambiente
brasileiro estiveram relacionados tanto com os baixos
prêmios nos juros básicos da economia (Selic), que se
situaram entre os menores retornos históricos acima
da inflação quanto com o crescimento econômico
brasileiro próximo a 1% no ano, este seriamente
impactado com o movimento dos caminhoneiros e
a eleição presidencial, apesar do controlado nível da
inflação.
No cenário externo, os fatores que mais impactaram
os preços dos ativos estiveram associados com
a drástica alteração no segundo semestre das
8

perspectivas de crescimento global, que passaram
para uma potencial e rápida desaceleração econômica
dos países, em especial, nos Estados Unidos, na
China e também, com menor impacto, nos países da
comunidade europeia.
Essa nova visão, que considera ainda a guerra
fiscal e de propriedades intelectuais entre Estados
Unidos e China, ocasionou importantes alterações
de perspectivas para a política monetária americana,
como seus juros básicos e ajustes no balanço do
Banco Central americano, o que está relacionado
com liquidez de recursos nas economias globais.

INVESTIMENTOS

DESEMPENHOS SE SOLIDIFICARAM NO FINAL DE 2018
Após
definição
da
eleição
presidencial brasileira em 2018,
se solidificaram bons retornos nos
ativos brasileiros de renda fixa.
Por exemplo: a diminuição dos
juros dos títulos públicos federais
remunerados à inflação mais juros,

NTN-B, inclusive com impacto
favorável nos preços dos títulos
privados de renda fixa a mercado.

em grande parte, apresentaram
desempenhos favoráveis, embora
alguns
ativos
não
tenham
acompanhado esse movimento,
como as ações da patrocinadora,
dadas as condições pontuais
apresentadas.

No final de 2018, também os
fundos multimercados, imóveis
e os ativos de renda variável,

IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO NAS ALOCAÇÕES
os desempenhos das metas dos
planos (IPCA + 5% a.a e INPC + 5%
a.a) se encontram em posição
intermediária entre os retornos
anuais dos ativos. A tabela e seus
dados ressaltam a importância
da diversificação nas alocações
dos recursos entre os ativos,
que é uma política já adotada
pela BRF Previdência na gestão
dos seus recursos.

se que, ao longo dos anos,
existe grande alternância na
ordem de desempenho anual
entre os indicadores e ativos
de mercado. Não é incomum,
por exemplo, ter ativos com
bom desempenho em alguns
anos, e este desempenho cair
em outros anos. Ao mesmo
tempo é interessante perceber
na tabela que, quase sempre,

As variações de preços dos ativos
ao longo do tempo, a necessidade
de rendimentos apropriados
aos planos de benefícios, e
a característica dos Planos
administrados com obrigaçõesde
longo
prazo,
ressaltam
a
importância da diversificação nas
alocações.
Na ilustração a seguir, percebe-

Ranking

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1º

IMA-B
26,68

MSCI 24,10

BRFS3 30,93

PTAX 47,00

IBr-X
36,70

IBr-X
27,55

PTAX 17,13

2º

BRFS3 16,28 BRFS3 18,43

IMA-B 14,54

IHFA 17,45

IMA-B 24,81

MSCI
20,11

IBr-X
15,42

3º

IHFA

PTAX 14,64

PTAX 13,42

INPC+5
16,84

IRFM 23,37

IRFM 15,20

IMA-B 13,06

IPCA+5
16,21

IHFA 15,87

IMA-B 12,79

IRF-M 10,73

CDI

IHFA 12,41

IPCA+5 8,93
INPC+5 8,61

14,80

4º

IRFM 14,30

IPCA+5
11,21

IPCA+5
11,73

5º

MSCI 13,00

INPC+5
10,84

INPC+5
11,54

6º

IBr-X
11,55

IHFA

8,32

IRFM 11,40

IMA-B 8,88

INPC+5
11,91

CDI

7º

INPC+5
11,51

CDI

8,05

CDI

IRFM

IPCA+5
11,60

IPCA+5 8,09

IHFA

7,05

8º

IPCA+5
11,13

IRFM

2,61

IHFA

7,44

MSCI
-2,74

MSCI
5,32

INPC+5 7,17

CDI

6,42

10,81

CDI

13,24

7,13

14,00

9,93

9º

PTAX

8,94

IBr-X
-3,13

MSCI

2,93

BRFS3 11,25

BRFS3 10,47

PTAX

10º

CDI

8,41

IMA-B 10,02

IBr-X

2,78

IBr-X 12,41

PTAX 16,54

BRFS3 24,15

1,50

MSCI
-10,44
BRFS3 40,08
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PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Seguem
favoráveis
as
perspectivas
para
os
investimentos
em
2019
e também nos próximos
anos. Mesmo que sejam
esperados baixos prêmios
em renda fixa e relativo
incremento
em
posições
de risco, considerando as
perspectivas de melhorias
nos desempenhos dos ativos
de renda variável, em função
das caraterísticas dos planos,
buscamos atingir suas metas.

Existem
riscos
potenciais
envolvidos,
principalmente
considerando a dependência
de crescimento econômico
das empresas brasileiras. A
necessidade de ajuste fiscal
federal, traduzido em reforma
previdenciária, também traz
instabilidade para a situação.
Porém, há mais probabilidade
de aprovação, mesmo com
incertezas sobre seu impacto
nas contas públicas.

NOVA NORMA PARA A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS É DESTAQUE DE 2018
Em 2018 foi publicada a
nova norma para gestão de
investimentos, a Resolução 4.661
do Conselho Monetário Nacional.
A resolução indicou orientações,
limites e restrições, que foram
assimiladas com naturalidade
pela BRF Previdência, uma vez

que o nosso modelo de gestão
de investimentos já era, em geral,
realizado em conformidade com
as normas.
No início de 2019 foram
disponibilizadas, na área de
Autoatendimento do nosso site,

PARTICIPE DA CONFERÊNCIA TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Também iniciamos este ano com a 4ª edição da
Conferência Trimestral de Resultados, realizada no
mês de janeiro. Muitos participantes se conectaram
ao evento via internet, com a grande maioria
avaliando como “excelente” ou “bom” o modelo
de comunicação que busca ampliar a interação e
estreitar o relacionamento com os participantes
Participe você também da webconferência para
conhecer os principais resultados de seu plano e os
destaques do fundo de pensão a cada trimestre.
A próxima edição será realizada no mês de abril.
Fique atento as divulgações sobre o tema que
faremos em momento oportuno em nossos meios de
comunicação.
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as Políticas de Investimentos
dos Planos para conhecimento
de todos os participantes.
Reforçamos a importância da
leitura da Política do seu Plano
de Benefícios para conhecer as
diretrizes da gestão dos recursos
garantidores.
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Plano I pelo Plano II

INCORPORAÇÃO ACONTECEU EM DEZEMBRO
O processo de incorporação do Plano I pelo Plano II foi realizado em 31 de dezembro de 2018. Com isso,
agora são três os Planos administrados pela Entidade: Plano II, Plano III e Plano FAF.
A incorporação foi motivada por se tratarem de planos com estrutura idêntica. Como ambos estão fechados,
não há o ingresso de novos participantes, e patrocinadoras pertencerem ao mesmo grupo econômico,
além de otimizar e minimizar os custos operacionais.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
NO REGULAMENTO DO PLANO II
No último mês de outubro a Previc aprovou as
alterações no Regulamento do Plano II. Com isso,
a partir desta data, todas as melhorias aplicadas
ao plano passaram a valer. Confira a seguir as
principais alterações. Para ver o regulamento
completo, acesse o site da BRF Previdência.

básica

Participantes autopatrocinados podem

(excedente a 10 URB) poderá ser

optar em suspender temporariamente

alterado a qualquer momento.

as contribuições ou reduzi-las em 50%.

A contribuição suplementar poderá ser

Foi retirada a regra que cessava as

realizada via boleto bancário.

contribuições a partir dos 61 anos de

Percentual

de

contribuição

idade.

Aposentados e Pensionistas

INFORME DE RENDIMENTOS DISPONÍVEL NO SITE
O informe de rendimentos dos aposentados
referente aos benefícios recebidos da BRF
Previdência, que é utilizado para preenchimento da
declaração do Imposto de Renda, ano base 2018,
está disponível na área de Autoatendimento do site,

no submenu “Informe de Rendimentos”.
Fique atento, pois o documento não será enviado
pelo Correios, portanto, para visualizar as
informações, é necessário efetuar o acesso na área
restrita do site.
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PARTICIPANTES OPINAM SOBRE TEMAS PARA LER NO JORNAL

Respondentes também participaram de sorteio eletrônico de cofre contador de moedas

Os participantes responderam uma enquete no
e-mail da entidade sobre qual tema desejariam
ler nesta edição do jornal, considerando as
opções “quero conhecer mais detalhes sobre o
funcionamento do empréstimo BRF Previdência” e
“desejo saber quais são as minhas opções em eventual
desligamento da empresa antes da aposentadoria”.
Cerca de 900 participantes opinaram na enquete
e assim ficaram elegíveis para o sorteio eletrônico.
Parabéns a Ivana Simioni Tauffer, participante
do Plano FAF, de Chapecó-SC, contemplada com o
cofre contador de moedas.
Agora aproveitem a leitura da opção mais votada
de nossa enquete.

“

Opções em eventual desligamento da
empresa antes da aposentadoria

’’

A BRF Previdência disponibiliza ao participante diversas possibilidades caso seu desligamento
da empresa aconteça antes da aposentadoria. Fique tranquilo que você ainda tem a opção de
manter-se vinculado ao plano. Confira as opções a seguir que ilustramos com o Plano III.
Para conhecer as opções referentes aos Plano II e Plano FAF, consulte nosso site.

Autopatrocínio
• Desliga-se da patrocinadora,
mas opta por permanecer
vinculado ao Plano III.

patrocinadora e as contribuições
para o custeio das despesas
administrativas.

• Assume as contribuições
do participante mais as da

• O participante também poderá
suspender as contribuições

Contribuições do
Participante
12

+

Contribuições da
Patrocinadora

previdenciárias ou reduzi-las em
50%.
• Pode optar a qualquer momento
pelo BPD, Portabilidade ou
Resgate.

+

Contribuições para
custeio das despesas
administrativas

A D M I N I ST R AT I V O E S E G U R I D A D E

BPD - Benefício Proporcional Diferido

Portabilidade

• Desliga-se da patrocinadora, mas opta por
permanecer vinculado ao Plano III.

• Desliga-se da patrocinadora, mas opta por
transferir o saldo total acumulado para outro
plano de previdência de sua escolha.

• Cessam as contribuições mensais, no entanto,
caso tenha interesse, poderá fazer aportes.

Requisito: ter no
mínimo 3 anos de
vinculação ao Plano

• O valor da contribuição para o custeio
administrativo é descontado do Saldo de Conta
do Participante.

+

• Pode optar a qualquer momento pela
Portabilidade ou Resgate.
100% das
contribuições
do Participante

100% das
contribuições
da Patrocinadora

Requisito: ter no
mínimo 3 anos de
vinculação ao plano
Outro Plano de
Previdencia
Privada
(Entidade aberta
ou fechada)

Contribuições para
custeio das despesas
administrativas

Resgate de Contribuições
• Desliga-se da patrocinadora e opta por resgatar
o saldo.

100% das
contribuições
de Participantes

+

Serviços Creditado na
data do Término do
Vínculo Empregatício
(anos completos)

Percentual aplicado
sobre o saldo da Conta
de Patrocinadora

3 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 15 anos
16 a 20 anos
Acima de 20 anos

30%
40%
55%
65%
75%

Atenção: Participante com mais de 55
anos de idade e 3 anos de vinculação ao
Plano III tem direito de resgatar 100%
das contribuições da Patrocinadora.

Percentual sobre
as contribuições de
Patrocinadora
13
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‘TEMPO LIVRE SIGNIFICA MAIS QUALIDADE AO LADO DE
QUEM VOCÊ AMA’, DIZ MARCOS PIANGERS
Conversamos sobre bem-estar, qualidade de vida e educação financeira com o autor do best seller,
O Papai é POP.
O palestrante e comunicador Marcos Piangers
conversou com a BRF Previdência sobre a importância
de se planejar financeiramente para atingir seus
projetos de vida com mais liberdade e tranquilidade.
Piangers é autor do best-seller O Papai é POP, que
já vendeu mais de 250 mil livros no Brasil, Portugal,
Espanha, Inglaterra e Estados Unidos.
Inspirado em suas filhas, Anita e Aurora, ele aborda
o tema da paternidade com histórias emocionantes e
engraçadas sobre a maravilha de ser pai.

Valores
São os valores transmitidos às filhas e a sua concepção
de família que se converteram nos temas debatidos
nesta seção: Bem-Estar, Qualidade de Vida e a
importância da educação financeira em nossas vidas.
Para ele, se você otimiza seus gastos, estará também
otimizando seu tempo. “Tempo livre significa mais
qualidade ao lado de quem você ama”, diz.

Marcos Piangers com as filhas Anita e Aurora
(Foto: Giselle Sauer)

Estar presente
Os melhores brinquedos são os mais
simples
É criando os próprios brinquedos com as filhas que o
palestrante explica o valor atribuído as coisas.
“A gente começou a tentar fazer nossos próprios
brinquedos. Começamos a guardar as caixas de
papelão. Uma virou casinha, outra virou um foguete
todo pintado”, explica.

“Elas passam horas desenhando, dias construindo
cabaninhas com lençóis. Com presentes caros brincam
por três minutos. Não há um dia que eu não me
convença de que o melhor presente de todos, no
fundo, é estar presente“, justifica.
Neste sentindo, o palestrante enumera algumas coisas
que precisamos saber:
1. Quanto mais dinheiro você gastar mais terá que
trabalhar para pagar as dívidas;
2. Crianças não nascem querendo ganhar brinquedos;
nós que acostumamos elas mal;
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3. Viver uma vida com poucos gastos é viver uma vida
com mais liberdades.

Tempo é mais valioso que dinheiro
O comunicador ressalta que o melhor presente que
poderia ter dado a elas foi a sua presença. ”Esta é a noção
de que tempo é mais valioso que dinheiro”, enfatiza.

Lógica 80/10/10
“Gosto da lógica 80/10/10. Segundo esta técnica de
economia, todas as pessoas deveriam guardar 10%
do que ganham em algum investimento. Outros 10%

deveriam ser usados para fazer o bem: doação à
alguma instituição de caridade ou a uma causa que
você considera importante. Os outros 80% deveriam
ser suficientes para pagar todas as suas contas e
impostos”, destaca.
Piangers recomenda essa regra, pois, segundo diz,
ela nos ensina sobre gastar menos do que ganhamos,
nos ensina sobre a realização pessoal que é fazer
parte de uma causa social e, por fim, nos ensina
sobre a beleza de investir dinheiro para garantir
um futuro com mais autonomia e segurança. “Se
você ganha 1000 reais e guarda 100 reais todos os
meses, terá 1200 reais no final do ano, mais os juros
acumulados”, recomenda.
Para conhecer mais sobre os eventos, palestras e livros de
Marcos Piangers, acesse: https://piangers.com/

QUEREMOS SABER

CONTE SEU MOMENTO EM FAMÍLIA E
CONCORRA AO LIVRO O PAPAI É POP
Como você faz para estar presente
com sua família? Conte-nos sobre seu
momento em família e concorra ao livro
O Papai é POP.
Envie e-mail durante o mês de abril com
seu nome e endereço completos para:
brfprevidencia@brf-br.com
contando
uma ocasião especial com sua família, e
se possível, anexando uma foto deste
momento.
Divulgaremos no site todas as histórias
e
imagens
encaminhadas
pelos
participantes após o encerramento da
ação.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

ENCAMINHE SUAS DÚVIDAS QUE
ESCLARECEREMOS NO JORNAL
Participe você também dessa seção. Encaminhe suas dúvidas pelo Fale Conosco do site, e-mail: brfprevidencia@
brf-br.com; telefone 0800 7024422 ou por carta para Sede da Entidade. Confira a seguir as perguntas e
respostas divulgadas nesta edição.
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