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EXPEDIENTE EDITORIAL INSTITUCIONAL

VEM AÍ UM NOVO PLANO 
FEITO NA MEDIDA PARA 
VOCÊ E SEUS FAMILIARESprevidência

BRF 

Vem aí uma nova modalidade de plano, moderno e flexível, feito na medida para 
você e seus familiares. O Plano Família BRF Previdência foi aprovado pela Previc 
(órgão fiscalizador) neste mês de dezembro e em breve terá seu lançamento efe-
tivado.

FiqueFique atento as divulgações para participar de um dos melhores planos com a 
credibilidade da BRF Previdência há mais de 20 anos no mercado, com R$ 4 bi- 
lhões de patrimônio, mais de 58 mil participantes, R$ 150 milhões em pagamen-
tos de benefícios e na 38ª posição do ranking entre 258 Entidades de Previdência 
Complementar associadas à Abrapp.

Mais que um plano, este é um presente para o futuro de quem você ama. 

Aproxime a câmera de seu celular 
no selo de QR Code para assistir o 
vídeo que preparamos especial-
mente para você. 

www.planofamiliabrfprevidencia.com

Chegamos a última edição de 2020 em um ano 
que será lembrado na história como o período 
em que a pandemia do coronavírus ocasionou 
uma ruptura no funcionamento das sociedades 
em todo o mundo. 

NesteNeste fim de ano foram representativas as recu-
perações nas economias e preços dos ativos, 
também no caso do Brasil, considerando as ex-
pectativas na fase crítica no período de pico da 
pandemia. Porém, ainda persistem importantes 
incertezas no cenário brasileiro atual.

Apesar disso, com base no final do mês de no-
vembro as rentabilidades dos planos estão bem 
favoráveis e excelentes, em especial na renda 
variável. Em essência, próximo ao fechamento 
deste mês, as rentabilidades se destacam che-
gando até a superar 3% nos Planos III, FAF e II CD.
Preparamos com carinho especial essa edição 
que fecha um ano marcado pela suspensão tem-
porária das atividades presenciais em nossa sede 
e a adoção das atividades em casa para garantir 
a integridade e proteção à saúde de partici-
pantes e funcionários. 

Aqui você confere todos os impactos nas rentabi-
lidades do Plano II (classe CD) e Plano III em 
função de mudança na metodologia de precifi-
cação dos títulos públicos NTN-B, antes marca-
dos na curva e agora marcados a mercado.

Aproveite também para se informar sobre o 
Plano Família, a simulação de seu empréstimo 
com taxas inferiores as praticadas pelo mercado, 
as adequações em curso por regularidade à Lei 
Geral de Proteção de Dados, alguns projetos con-
cluídos no Planejamento Estratégico, como ouvir 
os episódios do Podcast lançado pelo Programa 
A Escolha Certa e muito mais. A Escolha Certa e muito mais. 

Boa leitura 
Diretoria Executiva 
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Escaneie com 
seu celular
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INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

CONHEÇA ALGUNS PROJETOS CONCLUÍDOS 
NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

BRF PREVIDÊNCIA FAZ ADEQUAÇÕES POR REGU
LARIDADE À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE 
LIBERDADE E PRIVACIDADE

JORNADA IDEAL 

Com base nos pilares de Cultura Previdenciária, Inovação, Transformação Digital e Cul-
tura de Alta Performance, o time da BRF Previdência concluiu algumas ações do Plane-
jamento Estratégico em 2020. Conheça a seguir os seus objetivos:

A BRF Previdência, com uma equipe criada especialmente para avaliar as adequações à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), finalizou a etapa de mapeamento e diagnóstico 
que resultou na identificação de melhorias e plano de ação a ser aplicado para vigência 
da lei. 

EsteEste processo resultou na elaboração de diversos normativos e políticas, com abrangên-
cia em vários setores da Entidade, para que todas as atividades que envolvam o trata-
mento dos dados pessoais dos participantes estejam em conformidade com as exigên-
cias da LGPD.

A etapa atual é de aprimoramento e implementação dessas ações com o treinamento de 
todos os colaboradores da entidade.

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) regula o tratamento de 
dados pessoais com o objetivo de 
proteger as informações relaciona-
das à pessoa natural e entrou em 
vigor em 18 de setembro deste ano. 
A nova lei cria um cenário de segu-
rança jurídica com a padronização 
de normas e práticas para proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é uma das leis mais impor-
tantes sobre o tema já criadas em 
nosso país, visto que o Brasil se equi- 
parou aos demais países que já pos-
suíam leis de segurança de dados após 
a sua vigência, sendo um marco para a 
segurança de dados digitais. A segu
rança digital é um tema de interesse 
geral, por isso é fundamental com-
preendermos os riscos e como deve-
mos proteger os dados dos nossos 
participantes. 

CULTURA
PREVIDENCIÁRIA

INOVAÇÃO TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL 

CULTURA DE ALTA
PERFORMANCE

5

Com a contribuição de uma Consultoria de Marketing, a equipe 
da BRF Previdência percorreu nos últimos meses todos os cami- 
nhos de nosso relacionamento com o participante. Na prática, 
buscamos compreender as principais dúvidas e dificuldades para 
oferecermos soluções inovadoras que facilitem a sua experiência 
em todas as necessidades em seu fundo de pensão.  

ENSINO A DISTÂNCIA 
Entre os projetos, temos a implantação de módulos que con-
tribuem para capacitar o participante com temas importantes em 
ferramentas de ensino a distância. Tão logo tenhamos novidades 
compartilharemos em nossos canais de comunicação. 

GESTÃO ATUARIAL 
Nossos especialistas também avaliaram a aquisição de uma fer-
ramenta para monitoramento mensal para otimizar a gestão atu-
arial e financeira dos planos. 

AGILIDADE NA ENTREGA DE INFORMAÇÕES 
Dedicamos uma equipe para revisar todos os processos que 
envolvem a disponibilização das informações relativas aos 
planos de benefícios. Após avaliação detalhada foram efe-
tivadas ações para agilizar ao participante a entrega de im-
portantes informações, como saldo e rentabilidade. 

4
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CONGRESSO DE FUNDOS DE PENSÃO DISCUTE 
NOVA ERA NA PREVIDÊNCIA

APROVADAS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL 

O momento da Previdência Privada com crescimento no volume de poupança 
geral, lançamento de Plano Família, novas tecnologias e produtos foram destaques 
no Congresso Brasileiro de Previdência Privada 100% digital entre os dias 16 e 19 
de novembro. A BRF Previdência participou do evento representada pela diretoria 
executiva e funcionários.

NessaNessa edição realizada durante a pandemia, especialistas e líderes debateram em 
meio a essa onda de transformações e tiveram dias intensos de troca, inspiração e 
conhecimento, de maneira online e com muita interação.

No 41º Congresso foram discutidos o momento atual em que as pessoas estão no 
centro de uma nova era em que a Previdência Privada, além de sinônimo de 
poupança dos sonhos e esperança, seja também acessível ao maior número pos-
sível de brasileiros e valorizada pelos jovens. 

A sessão de abertura feita por Luis Ricardo Martins, presidente da Abrapp, contou 
com a palestra do Ministro do Superior Tribunal Federal, Dias Toffoli. Já a palestra 
magna “O Papel da Liderança na transformação de um novo mindset” foi realizada 
por Bernardo Rezende “Bernadinho”, ex-jogador e treinador de vôlei, economista, 
empresário e professor de Empreendedorismo na PUC. 

AsAs janelas de oportunidades para o setor, potencial de investimentos, tecnologias 
para marketing e vendas, desafios econômicos e sociais pós covid 19, sessões de in-
sights, entre outros importantes temas, foram debatidos por palestrantes como: 
Paulo Guedes (Ministro da Economia); Ricardo Amorim (economista); Peter Dia-
mandis (Cofundador e presidente Executivo da Singularity University); Glória Maria 
(jornalista e apresentadora); Gustavo Caetano (fundador e CEO da Samba Tech); 
Ilan Goldfajn (economista ex-Presidente do Banco Central do Brasil); Mara Luquet 
(Jornalista, escritora e fundadora do Canal MyNews), entre outros. (Jornalista, escritora e fundadora do Canal MyNews), entre outros. 

As alterações para o Estatuto Social da BRF Previdência foram aprovadas pela Previc 
(órgão que fiscaliza os fundos de pensão). A publicação foi registrada no Diário Ofi-
cial da União em 5 de novembro de 2020 na Portaria 771.  

As principais alterações (*) tiveram por objetivo 
permitir a administração de plano instituído pela 
BRF Previdência, tendo em vista o propósito de im-
plantação de novo plano de benefícios voltado aos 
familiares dos Participantes e Assistidos da Enti-
dade, o que não acarretará impactos nas suas 
regras de governança.   

(*) A disponibilização da proposta de alteração do Estatuto Social da BRF Previdência 
segue a Resolução MPS/CNPC nº 06, de 15.08.2011, que alterou a Resolução MPS/CG-
PC nº 8, de 19.02.2004.

76
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INVESTIMENTOS

A economia brasileira está em melhores condições do que as esperadas e as indústrias 
e empresas têm obtido bons desempenhos, mas com comportamentos diversos em 
função dos setores econômicos. 

Há incertezas quanto ao futuro próximo em 2021, existindo dependência expressiva da 
existência de vacina e de sua operacionalização, o que se mostra como uma conjuntura 
muito melhor do que conviver com quarentenas e lockdowns. 

NoNo mês de novembro para o mundo e Brasil também, a definição da eleição nos Esta-
dos Unidos e as viabilidades esperadas de algumas vacinas trouxeram grande alívio aos 
mercados financeiros.

Nos investimentos dos Planos, houve melhora significativa nos retornos em novembro, 
porém ainda sem superação das metas no acumulado no ano, também porque os índi-
ces de inflação ao consumidor das metas sofreram aumento de nível, que tende a per-
manecer até meados de 2021.

Os indicadores de riscos de mercado na renda variável e no consolidado dos investi-
mentos, como esperado, estão cumprindo as orientações estabelecidas nas Políticas de 
Investimentos dos Planos após a grande variação ocorrida no primeiro semestre. Os in-
dicadores de risco de mercado mostram potenciais diminuições de valor, mas somente 
quando há realização de venda efetiva dos ativos. Ou seja, com manutenção dos ativos 
há chance de recuperação sem ocorrência dos valores contabilizados em épocas drásti-
cas. 

Foram representativas as recuperações nas economias e nos 
preços dos ativos, também no caso do Brasil, considerando 
as expectativas na fase crítica da época do pico da pandemia.
Porém, ainda persistem importantes incertezas no cenário 
brasileiro atual. As discussões principais giram em torno dos 
seguintes tópicos:

• Situação fiscal, projetos e gastos da União, tamanho e tendência da dívida 
pública, por exemplo em relação ao PIB; 

• Preços das commodities e nível cambial e impactos na inflação que já está 
em outro patamar daquela esperada no final do semestre, restando confe- 
rir se ficará maior de forma transitória ou duradoura em alguma medida;

•• Reorganização nos fornecimentos de insumos industriais, futuro do nível 
de atividades (crescimento do PIB) com diminuição dos incentivos às em-
presas e pessoas. 
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INVESTIMENTOS

MAS E AS CONDIÇÕES ATUAIS?

Apresentamos a seguir os comentários referentes aos desempenhos ainda projetados 
para o mês de novembro e os números concretos, já em conformidade, até outubro.
 
EmEm outubro houve impacto pontual relevante na rentabilidade do Plano III e II CD em 
função da alteração de metodologia de precificação de títulos NTN-B. Essa é uma 
questão relevante que detalhamos no site (www.brfprevidencia.com.br) e no vídeo 
que preparamos para você que pode ser acessado em nosso canal do Youtube ou 
apro- ximando a câmera de seu celular no Selo de QRCode na página 12 deste jornal. 
Caso ainda tenha dúvidas, nos contate pelos canais de atendimento inseridos na 
última página do jornal.

EmEm essência, próximo ao fechamento do mês de novembro, as rentabilidades se 
destacam chegando até a superar 3% nos Planos III, FAF e II CD. As notícias concretas 
sobre as rentabilidades para o mês de novembro estarão disponíveis até meados de 
dezembro no site. Acompanhe, avalie suas finanças e cuide de seus conhecimentos 
previdenciário e financeiro, afinal é o seu futuro que está em jogo. 

ANO DE 2020 TAMBÉM É DE INCERTEZAS
NOS INVESTIMENTOS 
Final do mês de novembro e as rentabilidades estão bem favoráveis e excelentes em 
especial na renda variável. Além disso, seguimos trabalhando na elaboração e 
aprovação das Políticas de Investimentos 2021 a 2025 dos Planos que em essência 
devem manter as orientações existentes atualmente sob algum ajuste em seus juros 
de longo prazo, considerando as novas expectativas de retorno esperado dos ativos 
financeiros com atuais condições gerais.
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cas. 

Foram representativas as recuperações nas economias e nos 
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pública, por exemplo em relação ao PIB; 
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MAS E AS CONDIÇÕES ATUAIS?

Apresentamos a seguir os comentários referentes aos desempenhos ainda projetados 
para o mês de novembro e os números concretos, já em conformidade, até outubro.
 
EmEm outubro houve impacto pontual relevante na rentabilidade do Plano III e II CD em 
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ANO DE 2020 TAMBÉM É DE INCERTEZAS
NOS INVESTIMENTOS 
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Os investimentos dos Planos ti-
veram desempenhos positivos 
em outubro, com o Plano II 
(classe CD) e o Plano III superan-
do a meta no mês, conforme 
quadro a seguir, que mostra as 
rentabilidades dos Planos e 
variações das metas em quatro 
períodos: 2019, outubro de 2020, 
acumulado de 2020 e 36 meses.

INVESTIMENTOS

O segmento de renda variável (ações) foi o pior investimento do ano até outubro, 
porém, vale destacar que no mercado acionário o desempenho do Ibovespa (índice que 
representa as principais ações negociadas na bolsa brasileira) apresentou, até fins de 
novembro de 2020, tendência positiva desde a brutal queda ocorrida em março. Além 
disto, em novembro, o Ibovespa pode apresentar uma das melhores rentabilidades do 
século para um mês de novembro.

OO gráfico adiante mostra o comportamento de alguns índices de ações mundiais, per-
cebe-se que o Ibovespa se recuperou de forma importante, mas em patamar inferior 
aos outros índices, provavelmente, em função das maiores incertezas no mercado bra-
sileiro.

O início de uma segunda onda do Covid-19 ditou o ânimo e novas quedas dos merca-
dos financeiros nos meses de setembro e outubro, com o anúncio de novas medidas 
restritivas em alguns países desenvolvidos da Europa.

II (Classe BD)
II (Classe CD)
III
Meta (IPCA + 5% a.a.)
FAF
Meta (INPC + 5% a.a.)

9,73   0,84    5,72   29,5
14,46  7,26    6,88   31,7
14,52  2,77    3,76   29,1
9,54   1,27    6,47   29,0
14,89  0,18    0,80   27,6
9,72   1,30    7,24   29,4

2019  Out/20   2020  36 meses

(em %)  |  Data base: outubro/2020 

PLANO / META
Os Planos II CD e III apresentaram rentabilidades expressivas no mês de outubro em 
função de mudança de metodologia de precificação dos títulos públicos NTN-B, antes 
marcados na curva e agora marcados a mercado. Os dois gráficos a seguir demonstram as 
rentabilidades acumuladas em 2020 até outubro sob a nova metodologia (esquerda) e sob 
a antiga (direita). A diferença entre os valores representa o impacto das mudanças nos 
Planos III e II CD. 

OsOs impactos foram distintos nos dois Planos em função da quantidade de títulos detidos 
em carteira. Além disso, os Planos FAF e II BD não sofreram mudanças de metodologia de 
precificação. Assim, eles ainda possuem títulos marcados na curva.

Confira a seguir as informações sobre o tema e aponte a câmera de seu celular para esca-
near o selo de QR Code com o vídeo explicativo para mais detalhes sobre o tema.  

1110

INVESTIMENTOS

COM AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO SEM AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO

MUDANÇAS NOS MODELOS DE PRECIFICAÇÃO 
NOS PLANOS II (CLASSE CD) E III 

INVESTIMENTOS ATÉ OUTUBRO DE 2020

ÍNDICES DE AÇÕES GLOBAIS
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O investimento em ativos de renda fixa pressupõe que o investidor irá pagar por um 
título a fim de receber este valor acrescido de juros em um prazo pré-determinado na 
data da sua compra. Para se contabilizar esses valores ao longo do investimento duas 
formas reguladas por legislações específicas chamadas de marcação na curva e mar-
cação a mercado podem ser definidas. 

A primeira leva em consideração que os títulos serão investidos e carregados até a 
sua data de vencimento, podendo então ser realizada a marcação na curva. 

ParaPara o caso de intenção do investidor de negociar o título ao longo do prazo do inves-
timento, existe a marcação a mercado que leva em consideração uma atualização 
diária do preço baseado em negociações realizadas.

Na marcação na curva o preço do título é acrescido da taxa remuneratória diaria-
mente, aumentando seu valor com taxas positivas. 

De maneira diferente, o preço dos títulos quando marcados a mercado é impactado 
diretamente pelos preços negociados diariamente, ou seja, implicando variações 
positivas ou negativas. 

Ou seja, dependendo do tipo de marcação, a rentabilidade dia a dia dos títulos será 
afetada. Mas é muito importante saber que um mesmo ativo marcado a mercado ou 
na curva, quando levado até o vencimento sem venda, apresentará o mesmo preço 
no final e, portanto, retornos acumulados iguais nos dois casos.

Solicite uma simu-
lação e saiba como ter 
acesso a crédito com 
taxas inferiores ao 
mercado, sem a ne-
cessidade de avalis-
tas, consulta ao SPC e 
Serasa e com débito 
na folha de pagamen-
to.

1312

INVESTIMENTOS

ENTENDA O IMPACTO DAS REMARCAÇÕES

Arrumar
o Carro

Reformar
a Casa

Celular
Novinho

ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

Baixe o App

Escaneie com 
seu celular

Pensou em um emprés-
timo para aquela 
viagem tão esperada, 
pagamento das despe-
sas escolares, reforma 
da residência, financia-
mento de veículo ou 
quitação dos débitos 
com a faculdade? Os 
seus motivos podem 
ser muitos e para todas 
as situações você conta 
com o crédito da BRF 
Previdência disponível 
aosaos participantes com o 
mínimo de 12 con-
tribuições no plano. 

EMPRÉSTIMO PARA TODOS OS MOTIVOS 

Confira a seguir comparativo nas solicitações 
de crédito feitas no mercado e com a BRF 
Previdência. 
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1. Reforma residencial de até 10m2 e custo médio de R$ 1.200,00/m2. Fonte: IBGE 
(setembro/2020).
2. Taxa média de operações de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado no 
mês de setembro. Fonte: Banco Central
3. Além destes valores, as taxas cobradas pela BRF Previdência incluem correção monetária 
mensal pela inflação (IPCA para os Planos II e III e INPC para o Plano FAF). Nos exemplos a in-
flação utilizada foi a expectativa de mercado divulgada no Boletim Focus. Fonte: Banco Central.

Valor: R$ 12.000,00¹
Prazo: 36 meses

Taxas:

Valor da parcela:

Total devido:

Juros devidos:

2,22% a.m.²  0,80% a.m.³  0,67% a.m.³

R$ 487,36   R$ 386,04   R$ 377,32

R$ 17.544,83 R$ 13.856,68 R$ 13.544,02

R$ 5.544,83  R$ 1.855,65  R$ 1.543,01

Mercado   II e III     FAF
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ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE
ADMINISTRATIVO E SEGURIDADE

REFORMA RESIDENCIAL

1. Custo médio de viagem nacional de 7 dias para 3 pessoas.
2. Taxa média de operações de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado no 
mês de setembro. Fonte: Banco Central.
3. Além destes valores, as taxas cobradas pela BRF Previdência incluem correção monetária 
mensal pela inflação (IPCA para os Planos II e III e INPC para o Plano FAF). Nos exemplos a in-
flação utilizada foi a expectativa de mercado divulgada no Boletim Focus. Fonte: Banco Central.

Valor: R$ 3.600,00¹
Prazo: 12 meses

Taxas:

Valor da parcela:

Total devido:

Juros devidos:

2,22% a.m.²  0,80% a.m.³  0,67% a.m.³

R$ 344,97   R$ 316,66   R$ 314,05

R$ 4.139,61  R$ 3.790,61  R$ 3.759,41

R$ 539,61   R$ 189,70   R$ 158,50

Mercado   II e III     FAF

VIAGEM EM FAMÍLIA

SIMULE AGORA MESMO

Simulação de 
empréstimo
via aplicativo

Resultado:

Valor liberado:
R$ 2.000,00

Prazo: 12 meses

Taxas: xxx

Valor R$ 2.000

Prazo: 12 meses

Simular parcelas

Escaneie com 
seu celular

1. Custo médio de curso de especialização.
2. Taxa média de operações de empréstimo estudantil com prazo de 4 anos. Fonte: PRAVALER.
3. Além destes valores, as taxas cobradas pela BRF Previdência incluem correção monetária 
mensal pela inflação (IPCA para os Planos II e III e INPC para o Plano FAF). Nos exemplos a in-
flação utilizada foi a expectativa de mercado divulgada no Boletim Focus. Fonte: Banco Central.

Ficou interessado? Acesse o aplicativo disponível nas lojas virtuais da Play Store e App Store e 
simule agora mesmo. Conheça mais sobre o APP na página exclusiva: 
https://www.brfprevidencia.com.br/APP/

Para a contratação contate 
nossos especialistas pelos canais 
de atendimento. 

Os números informados são estiOs números informados são esti-
mativas e para que você saiba o 
valor real disponível é necessário 
que realize simulação no aplicati-
vo ou com nossos especialistas.  

Valor: R$ 10.000,00¹
Prazo: 48 meses

Taxas:

Valor da parcela:

Total devido:

Juros devidos:

1,51% a.m.²  0,80% a.m.³  0,67% a.m.³

R$ 294,36   R$ 252,42   R$ 245,01

R$ 14.129,42 R$ 12.079,43 R$ 11.725,22

R$ 4.129,42  R$ 2.078,76  R$ 1.724,57

Mercado   II e III     FAF

CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO
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BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

PODCAST A ESCOLHA CERTA MELHORA SAÚDE FINANCEIRA E 
TOMADA DE DECISÕES 

EPISÓDIO COM PARTICIPAÇÃO 
DA BRF PREVIDÊNCIA 

Agora ficou mais rápido e ágil para você elevar o seu 
nível de educação financeira e previdenciária. O Pro-
grama “A Escolha Certa” lançou o seu canal de Podcast 
com episódios semanais para que você ouça quando e 
de onde quiser os conteúdos que te ajudam a melhorar a 
saúde financeira e a tomada de decisões. 

Confira os temas já discutidos, como Previdência Social, 
como investir a longo prazo, planos patrocinados, cotas, 
entre outros.

A BRF Previdência participou de uma das edições apresentando os detalhes sobre os Planos Instituídos. 
Rosane von Mecheln, Diretora Superintendente, apresentou o tema sobre o Plano Família, nova modali-
dade que lançaremos para você e seus familiares. 

Se preferir, escaneie o 
selo de QRCode aproxi-
mando a câmera de seu 
celular para ouvir os con-
teúdos do canal. 

Mais conteúdos em: www.aescolhacerta.com.br

www.brfprevidencia.com.br

Av. Paulista, nº 2439 - 10º andar - CEP 01.311-936
Bela Vista - São Paulo - SP - Fone: 0800 702-4422

JORNAL

VEM AÍ UM NOVO PLANO FEITO NA 
MEDIDA PARA VOCÊ E SEUS FAMILIARES

Assista ao vídeo e saiba mais 
das variações nas rentabili-
dades dos Planos II 
(classe CD) e Plano III  

Conheça alguns projetos do 
Planejamento Estratégico 
concluídos em 2020
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