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Planos voltam
a ter rentabilidade
positiva
A rentabilidade dos Planos de Benefícios da BFPP
entre janeiro e abril voltou a ser positiva. Os dados mostram uma reversão da tendência iniciada em 2013, que
impactou muitos fundos de pensão, inclusive o nosso.
O levantamento apresentado nos quadros abaixo
aponta que o início do ano foi difícil, com resultado negativo de 7,51% do Ibovespa e a desvalorização de 2,55%
nos índices de precificação dos títulos públicos, o IMA-B.
Porém, nos dois últimos meses, os mercados globais
melhoraram, com impacto no mercado interno, o que
possibilitou a recuperação da Bolsa e a melhora no retorno dos títulos longos, proporcionando a obtenção de
resultados positivos nos investimentos. Confira:

Rentabilidade acumulada anual
Mês/14
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Planos I, II e III Meta atuarial
-2,28%
0,96%
-0,90%
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Rentabilidade acumulada anual
Mês/14
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Plano FAF
-1,63%
0,28%
1,74%
3,67%

Meta atuarial
1,04%
2,10%
3,36%
4,59%

Participantes do Plano FAF já
podem repactuar contratos
Muitos participantes do
Plano FAF já fizeram novos
empréstimos por meio da
regra que permite a repactuação do contrato. A medida
permite que o participante
aumente o prazo do contrato
com taxas de juros menores
do que é pago atualmente.
Esta é uma decisão favorável tanto do ponto de vista
de prazo, quanto do valor financiado, já que atualmente
o limite para financiamento
é de quatro vezes o salário.

Unificação de TI
acontece no 2º semestre
A segunda fase da unificação dos sistemas informatizados da BFPP, que contempla
a implantação do módulo de
benefícios do Plano FAF, está
prevista para o segundo semestre deste ano.
A primeira fase foi concluída com a integração dos
módulos de benefícios dos
Planos I, II e III, da gestão dos
investimentos, contabilidade
e tesouraria.
O objetivo da BFPP com a
adoção de um novo sistema
que atenda todos os Planos
de Benefícios é dar agilidade
na execução das operações

da entidade, e principalmente oferecer melhor serviço ao
participante com novas ferramentas de busca e produtos
diretos pela internet.
Logo após a conclusão da
segunda fase terá início o período de melhorias dos produtos,
que são a disponibilização de
novas ferramentas automatizadas de busca de informações,
requerimentos e operações
pelos participantes, tais como
consulta de extratos, saldos, impressão de boletos dos autopatrocinados, folha de pagamento
dos assistidos e solicitação de
empréstimos.
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Editorial

Editorial
Discussões sobre ajustes nos sistemas
de previdência para adequá-los à realidade
econômica, de longevidade e proteção a
riscos têm sido permanentes entre governos, empresas e entidades reguladoras de
fundos de pensão.
Países como Canadá e Holanda, exemplos de boa regulação, discutem mecanismos para possibilitar inclusão de mais pessoas, torná-los mais atrativos e garantir renda
digna aos participantes.
A Inglaterra criou em 2012 um plano de
previdência com adesão automática para
empresas com mais de 50 mil funcionários,
que será estendido a todas as empresas a
partir de 2017.
Os Estados Unidos anunciou a criação de
um plano para quem não tem previdência,
denominado “minha conta de aposentadoria” com contribuição a partir de U$5 dólares.
No Brasil, mesmo tendo crescido a compreensão sobre os planos de previdência
nos últimos anos, ainda é muito pequeno o
nível de adesão.
Para suprir a lacuna, os fundos de pensão
investem em educação financeira para mostrar
os benefícios da adesão. A BFPP faz sua parte
por meio do programa - A Escolha Certa - que é
referência entre os fundos de previdência.
Para ampliar a participação dos colaboradores da BRF no nosso plano de previdência,
vamos iniciar campanha no segundo semestre para esclarecer os benefícios e vantagens
que eles oferecem. O projeto terá desde peças publicitárias até visitas nos locais de trabalho. Tarefa para a qual buscaremos parceria com nossa patrocinadora.
Filiação, educação previdenciária, empréstimos simples e resultados acumulados
são temas que estão nesta edição. Convidamos você a dar uma olhada. E, como estamos
em época de copa do mundo, vamos todos
aproveitar o próximo período torcendo por
nossa seleção.
Boa Leitura.

Empréstimo Simples
nos Planos I, II e III
Até o final do segundo semestre todos os participantes
dos planos I, II e III da BFPP também poderão realizar Empréstimo Simples (ES). Os critérios e
modalidades que estão em análise devem ser similares ao que
é ofertado atualmente para os
participantes do Plano FAF.
A disponibilização dessa linha
de crédito tem como objetivo
atender a expectativa dos participantes. Verificamos que se trata
de uma necessidade que sempre
aparece como desejo dos participantes nos levantamentos realizados pela BFPP.
A extensão do financiamento
levou em conta a experiência positiva do ES com os participantes
do Plano FAF, a partir da alteração
do regulamento, tornando-o mais
barato e mais longo com prazo de
pagamento de até 60 meses.
Para o Conselheiro Deliberativo eleito, Fabrício Delgado “a criação deste mecanismo de financiamento para os colaboradores

chega em boa hora, pois todos nós
esperávamos essa decisão para poder
ter uma solução mais barata quando
se necessita de um financiamento”.
A BFPP espera concluir a implantação dos sistemas que darão suporte
ao novo processo para em seguida divulgar as regras que nortearão o Empréstimo Simples dos Planos I, II e III.
Portanto, aguarde a novidade, estamos trabalhando para noticiá-lo o
mais rápido possível.

Fabrício Delgado,
Conselheiro Deliberativo Eleito
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Planejamento
tributário
contribui para
redução do
IR retido na
fonte ou a
pagar

O planejamento tributário é um grande aliado dos participantes dos Planos I,
II e III, administrados pela BFPP, principalmente durante o período de acumulação dos recursos.
Os participantes desses planos têm a
vantagem de poder usufruir do benefício
fiscal que deduz o valor pago à previdência privada da base de cálculo do IR, reduzindo o valor a pagar.
Tanto as contribuições mensais quanto as suplementares podem ser deduzidas até o limite de 12% do total dos rendimentos computáveis na determinação
da base de cálculo do imposto devido
para quem realiza o modelo de declaração completo.
Para as contribuições feitas em folha de pagamento, o benefício fiscal
acontece na própria folha, com resultado imediato.
Usufruindo deste benefício, o participante aumenta o valor dos benefícios previdenciários e posterga o pagamento do IR, que somente
irá acontecer no momento do resgate das contribuições ou do recebimento do benefício.
Para saber mais sobre planejamento tributário, acesse o
site do Programa A Escolha Certa (www.aescolhacerta.com.
br/bfpp). Lá você encontrará vídeos e apostilas que trazem mais informações sobre esse assunto.

Cadastro atualizado
agiliza a comunicação
Para que a BFPP possa manter você, associado, informado sobre o tudo o que acontece
com o seu plano de previdência, você precisa atualizar seus dados cadastrais. Sempre que mudar seu
e-mail, telefones e endereço para correspondência,
solicite a alteração dos dados. Lembramos que as informações cadastrais dos participantes ativos precisarão
ser atualizadas através do RH de suas unidades, enquanto
os assistidos e autopatrocinados deverão nos contatar pelo
e-mail: atendimento.bfpp@brf-br.com ou pelo telefone: 0800
702 4422. A atualização cadastral permitirá a você,
associado dos Planos de Benefícios da BFPP,
que esteja sempre a par das principais informações sobre seu
fundo de pensão.

Melhor
governança e
transparência
na gestão
As recomendações sobre melhorias da governança que possibilitem
maior transparência das atividades
dos fundos de pensão têm sido
constante, tanto em manuais como
em relatórios de fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
A BFPP, atenta a essa realidade,
tem adotado uma série de ações
para reforçar sua governança interna, tomando medidas como a criação de regimentos para os conselhos deliberativo e fiscal, e a adoção
de um código de ética e conduta.
Recentemente foi definida nossa
Missão, Visão e Valores, elaborada
com a participação dos dirigentes e
funcionários da BFPP, consagrando
nossa missão, como: “administrar,
com excelência, planos de previdência para assegurar benefícios e qualidade de vida aos participantes.”
Além das ações que alteram e
reforçam a governança, também temos adotado medidas para chegar
cada vez mais perto dos participantes. Neste sentido, melhoramos nossa comunicação que, além do material impresso, passou a contar com
publicação digital, disponibilizada
à medida que o fato ocorre; instituímos o mecanismo de remessa regular de e-mail marketing para informar com celeridade ao participante.
Disponibilizamos as informações
contábeis de forma bimestral, o que
possibilita a todos o conhecimento de como anda o plano de previdência do qual você faz parte, bem
como voltaram os dados relativos às
rentabilidades e alocação dos investimentos dos Planos I, II e III.
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Estatuto que
muda o nome
da entidade
está em fase
de aprovação
O Estatuto da entidade
que, dentre outras alterações
conforme comunicado
anteriormente, traz a
mudança do nome da BFPP
para BRF Previdência segue
em fase de aprovação para
ser implantado. O texto final
aguarda análise da Previc.
Recentemente a Previc
enviou um ofício à BFPP,
solicitando ajuste redacional
no texto, que já foi aprovado
pelo Conselho Deliberativo e
novamente submetido ao órgão
para finalização da análise.
Comunicaremos
prontamente aos participantes
tão logo tivermos uma definição
apresentada pela Previc.

Diretoria da BFPP durante
reunião com associação

Associação dos Beneficiários visita BFPP
A diretoria da Associação dos Beneficiários da Brasil Foods Sociedade
de Previdência Privada (ASBEF) foi
recebida dia 20 de maio, na sede da
BFPP, na Avenida Paulista, em São
Paulo. Participaram do encontro os
representantes da associação, Ademir
Maraschin, Ronaldo Martins e Francisco Nogueira.
A reunião tratou de temas relacionados aos Planos de Previdência
apresentados pela associação. Destaques para comunicação com o as-

BFPP participa das Feiras de
Benefícios no segundo semestre
A BFPP participará das Feiras de
Benefícios que serão organizadas no
segundo semestre em diversas unidades da empresa em todo o país. Confira
abaixo a relação dos locais que contarão com a presença da entidade:
• 8 DE JULHO
Capinzal (SC)
• 28 DE JULHO A 1º DE AGOSTO
Uberlândia – (MG)
• 13 E 14 DE AGOSTO
Rio Verde (GO)
• 15 A 19 DE SETEMBRO
Lucas do Rio Verde (MT)

Esperamos recebê-lo nas Feiras
para esclarecer todas as dúvidas e informar as regras de aposentadoria referente seu Plano de Previdência.
A diretora de Seguridade da BFPP,
Rosane von Mecheln, destaca a importância da participação de todos nos
eventos. “É uma ótima oportunidade
para os associados sanarem dúvidas sobre os Planos e para os colaboradores
que ainda não fizeram adesão, conhecerem os Benefícios e se associarem”.
Acesse também o site da BFPP –
www.bfpp.com.br, ligue para o 0800702-4422 ou envie e-mail para, atendimento.bfpp@brf-br.com e saiba mais
sobre os Planos.

sociado, desempenho dos planos de
benefícios, criação de uma carteira de
identificação para os participantes assistidos e a disponibilização de comprovante de pagamento (hollerite).
Na reunião ficou acertado que a
BFPP efetuará levantamento para instituir as carteiras dos participantes
assistidos, e que os comprovantes de
rendimentos estão entre as prioridades da entidade, dependendo apenas
do desenvolvimento do sistema para
suportar a medida que será tomada.

