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EDITORIAL

E

ste ano é um daqueles cheio de emoções, paixões
e muitos debates. O tema mais importante será,
sem dúvida, o que trata das eleições gerais. Os
brasileiros irão às urnas para escolher o Presidente da
República, Governadores, Senadores e Deputados
Federais e Estaduais.
No meio do caminho, em julho, teremos a Copa do
Mundo de Futebol na Rússia. Evento que une todos os
brasileiros na missão de torcedores fervorosos
e técnicos capazes de levar nosso time a mais um título.
Iniciamos o ano com perspectiva de melhoras para
a economia. Os primeiros sinais são de melhorias no
cenário econômico que aconteceram no ﬁnal do ano
passado, com resultados que levaram os
economistas a apontarem crescimento positivo
e perspectivas de retomada dos níveis de emprego,
o que pode representar o início de um novo ciclo de
crescimento econômico para o país.
As projeções para 2018 são de estabilidade na
economia, retomada do crescimento, numa agenda
que prevê crescimento positivo, possibilidade
de novas reduções nas taxas de juros e crescimento
do PIB superior a 2,5%.
Para os nossos participantes o ano de 2017 foi
positivo, já podemos assegurar que superamos as
metas atuariais em todos os planos. O resultado ﬁnal,
a ser publicado no balanço no ﬁnal do mês de março,
mostrará o crescimento positivo e a solidez dos planos
que administramos. Bem como, revelará o acerto nas
estratégias de investimentos da nossa Entidade.
Apresentamos ainda nesta edição detalhes da
política de investimentos para o período de 2018
a 2022, informações sobre os parceiros do Clube de
Benefícios e a entrevista com a jornalista e professora
da PUC-RJ, Mariza Tavares, autora do blog do G1,
Longevidade: modo de usar, na seção de Bem-Estar
e Qualidade de Vida. Não deixe de ver.

Diretoria Executiva

INVESTIMENTOS

Resultados acumulados dos planos
superam a meta atuarial
Os investimentos dos Planos tiveram
desempenhos bastante favoráveis, superando
as metas e os indicadores de rentabilidades.
Os dados ainda não são conclusivos, pois falta
o fechamento ﬁnal do Balanço, que incluiu, entre

outros dados importantes, o estudo atuarial que
avalia os valores comprometidos em cada plano.
O Plano FAF rendeu 10,9% e sua meta foi de 7,2%
(INPC + 5%). Já os Planos I, II e III renderam 9,0%,
9,1% e 9,9% versus meta de 8,1% (IPCA + 5%).

Veja no gráfico os números do ano
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Contribuiu para o resultado positivo no ano
de 2017 alterações substanciais na economia
interna, como:

alocação, conforme indicações das Políticas de
Investimentos dos Planos, que visam cumprir objetivo
de pagamento de benefícios dos participantes.

i) Queda importante dos juros básicos, com a
taxa Selic que iniciou o ano em 13,75% a.a. e
ﬁndou em 7,00% a.a.;

As Políticas de Investimentos para 2018
foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e
estão disponíveis na íntegra para consulta
na área de Autoatendimento do site
www.brfprevidencia.com.br

ii) Diminuição sensível na inﬂação, que ﬁcou
abaixo dos níveis históricos (IPCA 2,95% e INPC
2,07%);
iii) Retomada gradual do crescimento, embora
ainda abaixo de 1%, nível menor que o desejado.
Nos investimentos dos Planos, de modo geral,
2017 foi marcado pelos rendimentos acima das
metas em Renda Fixa, Fundos Multimercados,
ativos vinculados aos índices de Renda Variável,
Imóveis e Operações com Participantes.
Os favoráveis desempenhos dos investimentos,
tanto em termos de retornos quanto de riscos, foram
suportados por diversiﬁcação de estratégias de

Para 2018, a perspectiva é de prêmios reais
menores que 3% a.a. na renda ﬁxa (taxa básica
Selic próxima de 7% e inﬂação de 4% no ano),
além de importantes eventos que elevam a
volatilidade dos mercados, principalmente o
associado com a eleição presidencial brasileira.
Contudo, mesmo sob cenários complexos,
permanecemos otimistas com as perspectivas
para os desempenhos dos investimentos.

3

INSTITUCIONAL

Assistidos são homenageados
em Dia Nacional do Aposentado
A BRF Previdência participou das
homenagens feitas aos assistidos em
comemoração ao Dia Nacional do
Aposentado celebrado na quarta-feira, 24
de janeiro. O evento foi promovido pela
Abrapp, na Amcham, em São Paulo.
Daniel Carminatti, aposentado do Plano
II, residente de Marau – RS, foi nosso
homenageado no evento representando os
demais aposentados da entidade. Durante
o evento, o assistido recebeu diploma alusivo
à comemoração de Rosane von Mecheln,
Diretora Administrativa e de Seguridade.

Conﬁra mais imagens do evento no site,
acessando galeria de imagens e vídeos.
Logo após clique em Dia Aposentado 2018.

Rosane von Mecheln entrega diploma ao assistido Daniel Carminatti

Colaboradores homenageados
por serviços prestados
Os funcionários da BRF Previdência
participaram no mês de novembro, do evento
“Nossa Gente Nossa História” (NGNH) que
reuniu 450 convidados em homenagem aos

colaboradores da empresa pelos serviços
prestados. A celebração foi realizada no
Spazio Vila Olímpia, em São Paulo.

Homenageados
Os homenageados da BRF Previdência desta
edição foram Rosane von Mecheln, Diretora
Administrativa e de Seguridade (30 anos), Silvio

Corregio, Analista Administrativo (35 anos), Hilda
Sasaki, Analista de Benefícios (25 anos) e Naelde
Rodrigues, Analista de Benefícios (25 anos).

Entrega dos prêmios
Os funcionários da entidade participaram
do evento com seus acompanhantes, e
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receberam prêmios em homenagem aos
serviços prestados.

INSTITUCIONAL

Evento Nossa Gente Nossa História
A BRF homenageou 6712 pessoas, sendo 199
funcionários contemplados no evento ocorrido
em São Paulo. A abertura do evento NGNH foi
realizada pelo VP de RH da empresa, Alessandro

Bonorino. Por sua vez, o GM Brasil, Alexandre
Almeida, destacou o reconhecimento a todos os
funcionários da empresa.

A BRF tem novo CEO Global
O Conselho de Administração da BRF elegeu
em novembro do ano passado José Aurélio
Drummond Júnior como novo CEO Global da
Companhia. Drummond Júnior é formado em
engenharia e já ocupou as presidências de
Whirpool, Eneva e Alcoa. Ele assumiu as
funções no mês de dezembro em substituição
a Pedro Faria.
José Aurélio Drummond Junior
assumiu funções no mês de dezembro

Avaliação da Previc é a próxima etapa
para incorporação do Plano I pelo Plano II
A incorporação do Plano I pelo Plano II aprovada
pelo Conselho Deliberativo em outubro do ano
passado e divulgada em nossos meios de
comunicação terá como próximo passo o envio das
propostas para análise da Previc (órgão que ﬁscaliza
os fundos de pensão).
O objetivo das mudanças é otimizar e
reduzir os custos operacionais. Além disso,
a incorporação foi motivada por se tratarem
de planos com estruturas idênticas, com as
patrocinadoras, além de já serem planos

fechados, sem a possibilidade de ingresso
de novos participantes.
Todos os aspectos relacionados à
incorporação foram disponibilizados para
conhecimento dos participantes no nosso
endereço eletrônico no menu Planos/
Incorporação de Plano I pelo Plano II.
As alterações só entrarão em vigor a partir
da aprovação do processo pela Previc.
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ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

Acesse o Informe de Rendimentos no site
As informações não serão enviadas ao endereço de correspondência
Os aposentados e pensionistas da BRF
Previdência que precisam apresentar a
declaração do Imposto de Renda à Receita
Federal, ano base 2017, poderão acessar o
demonstrativo de rendimentos na área de
Autoatendimento de nosso site, no submenu
"Informe de Rendimentos".
As informações serão disponibilizadas
durante o mês de fevereiro e não serão
encaminhadas ao endereço de correspondência.
Sendo assim, é necessário que o participante
acesse à área restrita para consulta de
informações da BRF Previdência.

São obrigados a apresentar declaração à
Receita Federal os que receberam, em 2017,
rendimentos anual superiores a R$ 28.559,70 ou
rendimentos isentos – não tributáveis ou
tributados somente na fonte – cuja soma tenha
sido superior a R$ 40 mil.
Conforme cronograma divulgado pela Receita
Federal, a entrega da declaração do Imposto de
Renda de 2018 (referente ao ano-calendário de
2017) terá o encerramento no dia 30 de abril.

Mantenha os dados atualizados para
receber nossas comunicações
A Campanha de Atualização Cadastral dos
Participantes Ativos encerrada em novembro do
ano passado reforçou o nosso compromisso de
sempre comunicar o que acontece com o seu
plano de benefícios.
Se você ainda não atualizou seus dados, acesse
a área de Autoatendimento do site ou o Aplicativo
BRF Previdência para permanecer em dia com suas
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informações cadastrais em nossa base de dados.
Caso preﬁra, preencha o formulário cadastral
disponível no site e entregue no RH de sua unidade.
A atualização dos dados nas diversas plataformas de
comunicação que disponibilizamos aos participantes
é uma forma de receber sempre nossas comunicações.

ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

Instale o aplicativo para ter acesso
fácil às informações de seu plano
Muitos participantes já sabem que o caminho
mais fácil para conhecer tudo que acontece está
na palma da mão, no celular de cada um com o
aplicativo BRF Previdência, disponível para
qualquer telefone.
Caso ainda não tenha instalado o
aplicativo, não perca mais tempo para
visualizar os seus dados quando e onde você
quiser. Consulte o extrato de contribuições,
empréstimos existentes, aviso de crédito (se for

assistido), a rentabilidade do plano de benefícios, entre
outras informações de uma maneira rápida e fácil.
Instale o aplicativo clicando nas opções
disponíveis do Google Play, App Store e Microsoft
Store. Acesse a página exclusiva do APP
www.brfprevidencia.com.br/APP e conheça mais
sobre os serviços disponibilizados na ferramenta.

Participante exalta a Missão, Visão
e Valores da BRF Previdência
A razão de ser da BRF Previdência foi
expressada com precisão pela pensionista
Lucenia Franco Pereira em carta recebida
pela entidade no ﬁnal do ano passado.
No documento, ela agradece a contribuição
da previdência privada para o seu bem-estar e
qualidade de vida como pensionista de um dos
planos que administramos. Veja trecho da carta:

“Gostaria de falar para vocês, do meu
agradecimento e minha eterna consideração
por fazer parte desta conceituada empresa
que meu falecido marido, Antonio Martins
Pereira, trabalhou tantos anos com um
carinho e dedicação sem igual. Vocês não
fazem ideia o quanto esse dinheiro me ajuda
na compra dos meus remédios”.

São registros como este que inspiram
e fortalecem cada colaborador da BRF
Previdência para seguir em frente na missão
de assegurar os benefícios aos participantes,
valorizando as pessoas e construir juntos um
futuro com mais qualidade e possibilidades.
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BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Bônus da longevidade com
planejamento desde cedo
A longevidade, o ganho que tivemos na
expectativa de vida e a importância do
planejamento ﬁnanceiro para vivermos bem e
melhor, foram os temas debatidos nesta edição
do jornal BRF Previdência na seção de Bem-Estar
e Qualidade de Vida, que tem por objetivo,
contribuir com a ajuda de especialistas para
que o seu momento presente e futuro seja mais
saudável e proveitoso.
Neste sentido, convidamos Mariza Tavares,
jornalista, mestre em comunicação pela UFRJ e
professora da PUC-Rio. Ela é autora do Blog do

G1, Longevidade: modo de usar, no qual escreve
sobre como buscar uma maturidade prazerosa
e cheia de vitalidade, cuidando da saúde, das
relações afetivas e da segurança ﬁnanceira.
Sobre a nossa perspectiva em relação a
longevidade, a professora Mariza Tavares
aponta que precisamos pensá-la como se
estivéssemos em uma maratona, e não em uma
corrida de cem metros. Para ela, temos que
investir em qualidade de vida desde a infância.

Jornalista Mariza Tavares debate temas de Bem-Estar e Qualidade de Vida

Desafios com o ganho na expectativa de vida
Mariza explica que termos ganhado 30 anos
de expectativa de vida ao longo do século XX
representou uma enorme conquista, mas que
também traz questões desaﬁadoras para o
nosso tempo. Ela diz que em 2050, 22% dos
habitantes do planeta terão mais de 60 anos.
Por sua vez, no Brasil os idosos que
representam 13% da população, dobrarão nos
próximos 40 anos. Ela ainda fundamenta o
assunto com os dados apresentados pelo IBGE.
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“No site do IBGE você encontra o perﬁl da
pirâmide etária brasileira até 2050. A primeira
imagem é a da década de 1980, com uma
larga base composta de jovens – aﬁnal, esse
era o país do futuro, mas um clique no
botãozinho que vai dar animação a esta
pirâmide mostra como, em 2050, o desenho
dela vai se modiﬁcar totalmente e haverá
muita, muita gente, na parte superior! Aliás,
de pirâmide não vai ter nada”, explica.

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

Planejamento desde cedo
Com base nestas informações a professora
Mariza orienta os jovens, especialmente
aqueles com menos de 30 anos, a se
prepararem para o futuro, por mais que neste
momento, a longevidade possa parecer uma
ﬁcção cientíﬁca difícil de imaginar.
“Precisamos nos preparar desenvolvendo
quatro pilares em nossas vidas: físico, social,
intelectual e ﬁnanceiro. Todos são relevantes
durante o curso de nossas vidas e, quando

negligenciamos um deles, a fatura vai ser maior
quando estivermos mais velhos.
Começando pela saúde: pesquisadores
mediram o custo da inatividade física em 2013
considerando os gastos do sistema de saúde
pública com cinco problemas ligados ao
sedentarismo: doenças coronárias, acidente
vascular cerebral, diabetes do tipo 2, câncer de
mama e de cólon”, justiﬁca.

Bônus da longevidade
Ela ainda acrescenta que o capital
ﬁnanceiro será a reserva que nos permitirá
aproveitarmos esse bônus da longevidade.
“Em primeiro lugar, é insustentável gastar
mais do que se ganha. É preciso passar um
pente ﬁno nas despesas e descobrir onde
cortar: um chopinho aqui, uma blusinha ali.
Há gastos arbitrários que podem ser
controlados. O segundo passo é aprender a
poupar, um hábito que deve começar cedo:
quem está com 25 anos deveria guardar 10%
da sua renda (a idade menos 15). Se quiser

começar a poupar com 26 anos, será preciso
reservar 11% (26 anos menos 15).
Resumo da ópera: conforme a idade avança,
maior terá que ser a poupança. A diﬁculdade
para investir numa reserva ﬁnanceira não é
só brasileira. A revista britânica ‘The Economist’ já
publicou artigo sobre problema semelhante
nos Estados Unidos e na Inglaterra: cresce o
número de pessoas que terá que continuar
trabalhando por mais tempo ou verá sua
renda cair consideravelmente ao pendurar as
chuteiras”, ﬁnaliza.

CLUBE DE BENEFÍCIOS

Pa rc e r i a s oferecem p rod u tos e se r v iços com

O Clube de Benefícios da BRF Previdência
foi criado para que todos os participantes
tenham ainda mais vantagens ao fazer parte
de nosso time. São descontos em empresas
parceiras na área da saúde, educação,
loja de departamento, eletrônicos, moda
masculina e feminina, calçados, entre outros
serviços e produtos.

Para saber mais sobre as ações vigentes,
ﬁque atento as publicações que frequentemente
realizamos nas edições do jornal, site e e-mail.
Todos os detalhes sobre como obter acesso
aos descontos exclusivos estão disponibilizados
na área restrita do site. Acesso o menu de
Autoatendimento e em seguida clique na opção
Clube de Benefícios”.

Caso ainda não tenha realizado o cadastro na área restrita, clique no menu de
Autoatendimento e em seguida clique em “Cadastre-se”. Logo depois você acessará o menu
inserindo os dados de CPF e Senha.

9

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Compartilhe o que está pensando e ajude
a esclarecer as dúvidas dos participantes
A seção “Espaço do Participante” já compartilhou
importantes temas enviados pelos colegas por meio
do Fale Conosco, como a forma de acesso ao
Autoatendimento, dúvidas sobre contribuições,
extrato ﬁnanceiro, entre outras situações.
Compartilhe você também o que está
pensando e tenha as suas dúvidas respondidas
em nosso jornal. Desta forma, você também
contribuirá com diversos participantes que

Gostaria de receber algumas informações com
relação ao cálculo hipotético da complementação da
aposentadoria para idade de 48 anos e de 55 anos
para avaliação da situação atual. Recebi a carta de
concessão da aposentadoria do INSS no mês de maio.
Favor informar quais documentos são necessários
que eu encaminhe para efetuar o cálculo.
Jaime Arlei Pohl – Participante Ativo Plano FAF – Toledo/PR
Esta é uma das solicitações mais frequentes de nosso
atendimento. Para elaboração do cálculo hipotético da
suplementação, necessitamos somente de uma cópia
completa da carta de concessão do benefício do INSS.

Podem me enviar a segunda via dos boletos em atraso
referente aos meses de outubro e novembro? Não
estou conseguindo visualizar os códigos de barras.
Gracilaine G Ferreira - Autopatrocinado Plano III – São Paulo
Disponibilizamos a segunda via dos boletos na área
restrita. Para isso, basta acessar o Autoatendimento do
site e clicar na opção “2ª via de boleto”. Neste local estão
os boletos com até 59 dias após o vencimento. Para
consultar boletos superiores a 59 dias é necessário
contatar nossos canais de atendimento.

poderão ter questões semelhantes à sua para
serem esclarecidas.
Reforçamos que as solicitações poderão ser
feitas via central de atendimento, Fale Conosco
do site, e-mail: brfprevidencia@brf-br.com, fone
0800 702 4422 ou carta enviada à Av. Paulista, nº
2439 - 10º andar - CEP 01.311-936- Bela Vista - São
Paulo – SP.

Preciso do extrato do pagamento do
benefício do ano de 2017. Poderia enviar por
e-mail?
Luiz F Arcari – Assistido Plano FAF - Chapecó/SC
A solicitação do participante pode ser
referente ao informe anual de rendimentos ou
simplesmente quanto ao pagamento de
benefícios. Em todo o caso, ambas as situações
são solucionadas com o acesso a área de
Autoatendimento do site.
O informe de rendimentos para fins do
imposto de renda é disponibilizado no
Autoatendimento em meados do mês de
fevereiro. A data exata é divulgada em nosso
endereço eletrônico.
Já as informações relativas ao pagamento de
benefício, como, o contracheque, também
poderão ser obtidas mensalmente pelo acesso a
mesma área restrita do site.

Alterei meus dados bancários. Como devo
proceder para atualizar essas informações?
Antonio S Manoel - Assistido Plano FAF - Louveira/SP
Neste caso, o participante encaminhou na
própria mensagem as informações da nova
agência e conta corrente para atualizar os dados
bancários.
Porém, para essa situação é necessário o envio
de um comprovante dos dados bancários. Pode
ser uma cópia do cartão do banco, cópia simples
do cabeçalho do extrato financeiro ou mesmo
uma cópia do cheque.
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ADESÃO AO PLANO III

Com 8 mil novos participantes meta
é atinginda
O esforço em conjunto de toda a equipe da
BRF Previdência, as lideranças da empresa, os
RHs locais e demais funcionários resultaram no
cumprimento da meta de adesões e a inclusão
de mais 8.200 novos participantes ao Plano de
Benefícios III. Até novembro do ano passado já
havíamos superado a meta de ﬁliação
estabelecida em 7.200.

um valor, transparência e comprometimento
entre os colegas da companhia por todo o país.

Nosso empenho é incorporar cada vez mais
colegas na divulgação sobre a importância do
planejamento ﬁnanceiro para a conquista de
melhor bem-estar e qualidade de vida.

A disseminação da cultura previdenciária
nas unidades se consolida cada vez mais como

Maior presença nas unidades
Ampliamos recentemente a nossa presença
nas unidades para fortalecermos a divulgação
da previdência privada, incentivarmos a
adesão dando respostas às dúvidas dos

participantes sobre os planos de benefícios.
Continuaremos presentes nas Feiras de
Benefícios e demais eventos promovidos pelas
unidades por todo o país.

Naelde Rodrigues (BRF Previdência) conversa com
funcionários de Embu-SP sobre a previdência privada

Parceria valiosa
Temos a convicção de que as adesões são o
resultado do empenho e dedicação de cada
colega envolvido nesta importante tarefa.
Principalmente as equipes dos RH locais que

nos ajudam permanentemente na divulgação
da previdência e convencimento dos trabalhadores
espalhados pelo país inteiro.

11

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

A Escolha Certa divulga vídeo
que celebra 5 anos do Programa
Lançado em 2012, o Programa de
Educação Financeira e Previdenciária da BRF
Previdência completou 5 anos de existência.
Assista o vídeo divulgado em nosso site que
celebra as ações realizadas neste período e
mostra os detalhes do contexto em que

“A Escolha Certa” foi criado com a
participação da entidade e dos demais fundos
de pensão que compõem o programa visando o
planejamento ﬁnanceiro dos participantes e a
conquista de uma vida longa e saudável.

Visitantes e acessos
São mais de 120 mil visitantes e 500 mil
acessos ao site. O endereço eletrônico
também conta com materiais diários de
educação ﬁnanceira e previdenciária.

Clique no menu “Imagens e Vídeos”
e em seguida no submenu “5 anos
do Programa A Escolha Certa”.
Disponibilizamos também a opção
para download do vídeo.

Redes sociais
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Nas
redes
sociais
também
são
disponibilizados conteúdos com artigos, vídeos
e simuladores de planejamento ﬁnanceiro.

O programa também explora temas de
aposentadoria, expectativa de vida, educação
ﬁnanceira para crianças, inclusão digital, entre outros.

O canal do Youtube traz informações sobre
poupança, Imposto de Renda, previdência e
dicas para planejamento do futuro com
palestras, treinamentos e atividades interativas,
como o Quiz e concurso cultural.

Agora que você sabe sobre o vídeo, acesse o
endereço eletrônico www.aescolhacerta.com.br
e conheça um pouco mais sobre as atividades e
publicações que preparamos para você.

