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BASES encerra 2015 com 
R$892 mi nos dois planos

FEVEREIRO 2016

leiabases

Os investimentos da Bases, somados os dois pla-
nos de benefícios, atingiram, no ao final de 2015, 
o valor aproximado de R$ 892 milhões. Em com-
paração ao mesmo período de 2014, houve uma 
evolução líquida de cerca de R$ 55 milhões.

Do total consolidado dos investimentos, cerca de 
R$ 288 milhões correspondem ao Plano Misto. 
A evolução, quando comparada a dezembro de 
2014, foi de aproximadamente R$ 27 milhões. 

O valor referente ao Plano Básico corresponde 
a R$ 604 milhões do total dos Investimentos. 
Nesse plano a evolução líquida, em relação ao 
mesmo período do ano de 2014, gira em torno 
de R$ 28 milhões. 

RENTABILIDADE 

Em 2015, diante da desestabilização dos cenários 
externos e internos, não foi possível bater a meta 
atuarial em nenhum dos dois planos. O Plano Bá-
sico (BD) obteve uma rentabilidade de 12,16%, 
enquanto sua meta atuarial (INPC + 5%) foi de 
16,84%.  O Plano Misto (CD) obteve uma renta-
bilidade de 12,62% com o fechamento da meta 
atuarial (de IGP-M + 4,75%) no ano de 15,79%. 

No caso do Plano Básico, um dos motivos foi o 

descasamento entre o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) e o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor). 

O IPCA, índice oficial de inflação no país, baliza 
o rendimento da NTN-B, que é título público 
mais utilizado pelas entidades de previdência para 
aplicar em renda fixa. Já o INPC corrige a maior 
parte dos passivos dos planos, principalmente os 
mais antigos do tipo Benefício Definido (BD). 

Em 2015, o IPCA variou 10,67% e o INPC, 
11,28%. Quando o INPC é mais alto que o 
IPCA, como ocorreu, o compromisso futuro dos 
fundos aumenta mais do que a rentabilidade obti-
da com os papéis do governo. 

No caso do Plano Misto, nosso desempenho foi 
impactado pela  alta expressiva do IGP-M no se-
gundo semestre do ano passado. 

Em nosso caso não ocorreram mudanças no 
conservadorismo da gestão dos investimentos, 
que continua a privilegiar o segmento renda fixa, 
que comtempla cerca de 90% da carteira conso-
lidada da BASES.  O restante dos investimentos 
está distribuído entre os segmentos de estrutu-
rados, de imóveis e empréstimos a participantes, 
como está demonstrado nos gráficos nas próxi-
mas páginas.

INVESTIMENTOS



NOSSOSNÚMEROS

Quadro de Participantes Folha de Benefícios

Mês de Referência: Dezembro 2015

PLANO/
PARTICIPANTE

PLANO
BÁSICO

PLANO 
MISTO

TOTAL

Ativos 129 615 744

Assistidos 1.139 282 1.421

TOTAL 1.268 897 2.165

PLANO BÁSICO/
TIPO DE BENEFÍCIO VALOR

Tempo de Serviço 2.283.618,97

Idade 8.450,59

Invalidez 556.492,41

Pensão 481.172,29

TOTAL 3.329.734,26

PLANO MISTO/
TIPO DE BENEFÍCIO VALOR

Tempo de Serviço 109.342,81

Idade 13.072,28

Invalidez 269.198,89

Pré-Invalidez 57.092,00

Pensão 29.048,19

TOTAL 477.754,17

Distribuição Consolidada dos Investimentos 
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Total dos Investimentos 
R$ 892.882.016,16
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Distribuição Consolidada dos Investimentos 

Renda Fixa: 90,38%
R$ 807.005.317,29
RV Fundos  (RF):  2,61% 
R$ 23.321.623,37  
Estruturados:  0,01% 
R$ 51.470,09 
Imóveis: 5,27%
R$ 47.082.859,19 
Empréstimo: 1,73% 
R$ 15.420.746,22

NOSSOSNÚMEROS

Distribuição dos Investimentos - Plano Misto

Renda Fixa: 94,86%
R$ 273.690.527,36 
RV Fundos  (RF):  2,86% 
R$ 8.241.535,39 

Empréstimo: 2,29%
R$ 6.594.997,00 

Renda Fixa: 88,25%
R$ 533.314.789,93
RV Fundos  (RF):  2,50%
R$ 15.080.087,98 
Estruturados:  0,01% 
R$ 51.470,09 
Empréstimo: 1,46%
R$ 8.825.749,22 
Imóveis: 7,79% 
R$ 47.082.859,19  

Distribuição dos Investimentos - Plano Básico



  
ATIVO

Dezembro 
2015

 
PASSIVO

Dezembro 
2015

DISPINÍVEL 132.230,81 EXIGÍVEL OPERACIONAL 444.030,41
REALIZÁVEL 613.744.421,29 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 20.417.969,38
Recursos a Receber 4.917.236,77 PROVISÕES MATEMÁTICAS 581.853.757,17
Participação no 
Fundo do PGA 5.234.391,19 Benefícios Concedidos 540.747.095,27

APLICAÇÕES 603.592.793,33 Benefícios a Conceder 41.106.661,90

Renda Fixa 548.314.117,19 EQUILIBRIO TÉCNICO 
ACUMULADO 5.886.948,29

   CDB 39.965.731,30 Reserva de Contingência 5.886.948,29
   Fundos 508.348.385,89 FUNDOS 5.273.946,85

Imóveis 47.164.302,24   Administrativo - 
  Participação - PGA 5.234.391,19

Empréstimos a
Participantes 8.114.373,90   Investimentos  -  

  Emprestimos 39.555,66

TOTAL  DO  ATIVO 613.876.652,10 TOTAL  DO  PASSIVO 613.876.652,10

Plano Misto

  

ATIVO

Dezembro 
2015

 

PASSIVO

Dezembro 
2015

DISPONÍVEL 224.981,74 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.993.984,57
REALIZAVEL 298.472.523,82 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 7.021.139,03
Recursos a Receber 1.848.234,90 PROVISÕES MATEMÁTICAS 270.003.004,86
Participação no 
Fundo do PGA 9.241.248,25 Benefícios Concedidos 84.768.370,76

APLICAÇÕES 287.383.040,67 Benefícios a Conceder 185.234.634,10

Renda Fixa 281.707.081,01 EQUILIBRIO TÉCNICO 
ACUMULADO 8.435.623,55

   Fundos 281.707.081,01 Reserva de Contingência 8.435.623,55
Empréstimos a
Participantes 5.675.959,66 FUNDOS 10.243.753,55

  Administrativo - 
Participação - PGA

9.241.248,25

  Investimentos -  
Emprestimos 1.002.505,30

TOTAL  DO  ATIVO 298.697.505,56  TOTAL  DO  PASSIVO 298.697.505,56

  

DESCRIÇÃO

Dezembro 
2015

( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 393.565,68
( - )  BENEFÍCIOS PAGOS -573.529,62
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS 
INVESTIMENTOS 3.706.938,51

( = )  RECURSOS  LÍQUIDOS 3.526.974,57
( - ) REPASSE  PARA O CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO -58.871,25

( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO 
DE CONTINGÊNCIAS

0,00

( - ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO 
DE FUNDOS

0,00

(+/ - ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO 
DOS  COMPROMISSOS COM 
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

-4.248.900,19

( = )EQUILIBRIO TÉCNICO  NO  MÊS -780.796,87

PGA

valores em  R$ mil

  

ATIVO

Dezembro 
2015

 

PASSIVO

Dezembro 
2015

DISPONÍVEL 1.592,53 EXIGÍVEL OPERACIONAL 697.678,42
REALIZÁVEL 14.109.099,59
Recursos a Receber 298.790,32 FUNDO  ADMINISTRATIVO 14.475.639,44
APLICAÇÕES 13.810.309,27
Fundos de 
Investimentos 13.810.309,27

PERMANENTE 1.062.625,74
TOTAL  DO  ATIVO 15.173.317,86 TOTAL  DO  PASSIVO 15.173.317,86

  

DESCRIÇÃO

Dezembro 
2015

( + ) RECEITAS 289.211,25
( - )  DESPESAS -282.687,56
( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS 
DAS APLICAÇÕES 157.987,71

( = )CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 
ADMINISTRATIVO 164.511,40

Balancete Sintético

  

DESCRIÇÃO

Dezembro 
2015

( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 349.384,78
( - )  BENEFÍCIOS PAGOS -3.356.814,27
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS IN-
VESTIMENTOS

7.144.247,00 

( = )  RECURSOS  LÍQUIDOS 4.136.817,51
( - ) REPASSE  PARA O CUSTEIO AD-
MINISTRATIVO

-48.141,47

( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM 
LITÍGIO

-4.745,43

(+/ - ) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO 
DOS  COMPROMISSOS COM 
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

-5.701.134,69

( = )EQUILIBRIO TÉCNICO  NO  MÊS -1.617.204,08

Plano Básico

Demonstração de Resultados

NOSSOSNÚMEROS

valores em  R$ mil

valores em  R$ mil



4

Diferente do que havia informado, a Re-
ceita Federal não esperou passar o carna-
val para anunciar as regras do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2016.

A instrução normativa com o prazo e ou-
tras orientações para a entrega do docu-
mento está publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) desta terça-feira, 2.

A  Declaração de Ajuste Anual do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física de 2016, 
ano-base 2015, deverá ser apresentada à 
Receita Federal no período de 1º de mar-
ço a 29 de abril.

De acordo com a instrução, está obri-
gada a fazer a declaração a pessoa física 
residente no Brasil que, no ano-calen-
dário de 2015, recebeu rendimentos de 
valor superior a R$ 28.123,91; recebeu 
rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; e obteve, 
em qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos ou realizou 
operações em bolsas de valores, de mer-
cadorias e de futuros.

O acerto de contas com o Leão pode ser 
feito por meio de computadores, tablets 
ou smartphones. Não são mais aceitos 

disquetes nem formulários de papel. Os 
contribuintes poderão preencher o docu-
mento online, diretamente na página do 
Fisco na internet (www.receita.fazenda.
gov.br) ou fazer o download do programa 
do IR 2016, que será colocado no site na 
Receita. No caso de tablets e smartpho-
nes, é preciso baixar o aplicativo APP IRPF, 
que estará disponível nas lojas Google 
play, para o sistema operacional Android, 
ou App Store, para o sistema operacional 
iOS.

Clique aqui e veja a íntegra da instrução.

BASES - A Fundação Baneb enviará, 
para aposentados, pensionistas e auto-
patrocinados, o informe de rendimento 
para a Declaração do Imposto de Renda 
(ano-calendário 2014) até o dia 29 de fe-
vereiro, conforme legislação. A 2ª via dos 
comprovantes enviados pelo correio es-
tará disponível na área de serviços on-line 
do site da Fundação logo no início do mês 
de março. 

Os Participantes que se encontram na 
situação de Ativos receberão seus infor-
mes de rendimento do Patrocinador. O 
campo Contribuição a Previdência Privada 
refere-se as contribuições vertidas à Fun-
dação.

Receita divulga regras para 
a declaração do IR 2016

Política de 
Investimentos 

2016

A BASES publicou em seu site a Po-
lítica de Investimentos para o ano 
de 2016 dos Planos Básico, Misto e 
do Plano de Gestão Administrativa 
(PGA), em cumprimento às deter-
minações do Conselho Monetário 
Nacional – CMN – por meio de sua 
Resolução nº 3.792, de 2009 e suas 
alterações posteriores. 

O documento compreende um con-
junto de regras e medidas que nor-
teiam a gestão de longo prazo dos 
ativos dos planos de benefícios.

Aprovado pela Diretoria Executiva, 
pelo Comitê de Investimentos e pelo 
Conselho Deliberativo, a política esta-
belece as diretrizes para a gestão dos 
recursos e limites quanto às estraté-
gias das aplicações dos investimentos 
da BASES. 

Trata-se de uma formalidade legal que 
fundamenta todo o processo de to-
mada de decisão relativa aos investi-
mentos da Fundação. É utilizada como 
instrumento necessário para garantir a 
consistência da gestão dos recursos e 
visa, também, a manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro e atuarial 
entre os seus ativos e passivos.

A gestão dos investimentos da BASES 
é feita por gestores e instituições fi-
nanceiras que se destaquem quanto 
às melhores práticas de governança 
corporativa. Além disso, o Comitê de 
Investimentos, realiza reuniões perió-
dicas para avaliação do desempenho 
e das perspectivas dos investimentos.

Clique aqui e acesse a íntegra da Po-
lítica de Investimentos de 2016 dos 
planos de administrados pela BASES. 
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http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=25&data=02/02/2016
http://www.bases.org.br/Investimentos.aspx
http://www.bases.org.br/Investimentos.aspx
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O Informativo eletrônico Leia BASES é desenvolvido pela área de Comunicação da BASES

Durante os dias 8, 9 e 10 de fe-
vereiro não haverá expediente na 
BASES, em decorrência do feria-
do de Carnaval em Salvador. Re-
tornaremos com nossas atividades 
normais no dia 11 de fevereiro, 
quinta-feira. 

Expediente no 
Carnaval

Em comemoração ao Dia Nacional do 
Aposentado, 24 de janeiro, a Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abra-
pp), o Instituto de Certificação dos Pro-
fissionais de Seguridade Social (ICSS) e 
o Sindicato Nacional das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar 
(Sindapp) promoveram uma cerimônia 
que aconteceu no dia 26 de janeiro, 
no Club Transatlântico, zona sul de São 
Paulo.

O participante escolhido para represen-
tar os assistidos da BASES na solenida-
de do Dia do Aposentado foi Fernando 
Santos Braga, que recebeu  das mãos 
do Presidente do Conselho Delibera-

BASES participa da 
homenagem aos aposentados

tivo da BASES, Lauzimar Gomes Lima, 
o diploma comemorativo em alusão à 
data.

Para nós, da BASES, a data é motivo 
de comemoração e homenagem, pois 
nossa missão é contribuir para a quali-
dade  de vida aos aposentados através 
da suplementação dos benefícios pre-
videnciários. A data também é funda-
mental para salientarmos a importância 
dos esforços de todos os participantes 
ativos que estão construindo a sua pou-
pança previdenciária, buscando um fu-
turo mais tranquilo. 

Veja mais fotos em nosso facebook. 
Clique aqui.

Que mulher nunca sucumbiu às 
tentações de um sapato em pro-
moção porque achou que valia a 
pena? Com tantas responsabilidades 
e funções a exercer, parece uma ta-
refa inglória cuidar do seu próprio 
dinheiro. É a casa, o trabalho, o ma-
rido, os filhos: são muitos deveres 
para apenas 24 horas no dia.O livro 
Finanças femininas – Como organizar 
suas contas, aprender a investir e re-
alizar seus sonhos não impõe que a 
mulher deixe de comprar, ou que 
fique anotando gasto por gasto. O 
livro ajuda a equilibrar as finanças 
de uma maneira saudável que não 
comprometa o lazer e nem a situ-
ação da conta bancária no fim do 
mês.

#ficadica

A Secretaria de Política de Previdência 
Complementar (SSPC) quer blindar o 
patrimônio dos benefícios previden-
ciários geridos por fundos de pensão 
contra penhora decorrente de ações 
judiciais. Os técnicos finalizam minuta 
de projeto de lei que tornaria impenho-
ráveis os recursos de planos que sequer 

são citados nos processos. 

O projeto de lei, que tratará do patri-
mônio de afetação dos planos, deve ser 
entregue este mês ao ministro do Tra-
balho e Previdência Social, Miguel Ros-
setto. A partir da aprovação do ministro, 
vai à consulta pública on-line.

SPPC quer blindar patrimônio 
de fundos de pensão

https://www.facebook.com/fundacaobases/photos/pcb.1241007335913911/1240996779248300/?type=3&theater

