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Apresentação
A BB Previdência é Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)
Multipatrocinada do conglomerado do Banco do Brasil que atua com a gestão de planos
de previdência complementar de instituições parceiras há mais de 25 anos.
Ao longo dessa trajetória, temos orgulho de ser reconhecidos como parceiros da gestão
pública e, sob essa perspectiva, temos nos preparado para apoiar, orientar e oferecer
soluções para previdência complementar do servidor público, desde a apresentação da
Proposta de Reforma da Previdência que culminou na promulgação da Emenda
Constitucional nº 103, publicada no dia 12 de novembro de 2019.
Como detalharemos a seguir, em linha com os direcionamentos dados pelo Conselho
Nacional de Previdência Complementar (CNPC), nossa proposta possibilita a adesão de
cada Ente Federativo interessado a um plano previdenciário administrado pela BB
Previdência, entidade que integra o conglomerado BB e que faz a gestão de um
patrimônio de R$ 8,9 bilhões, mais de 175 mil participantes de 44 planos distintos,
vinculados a 43 instituições parceiras (públicas e privadas), o que nos coloca como o
maior fundo de pensão multipatrocinado do país, dentre os vinculados a instituições
ﬁnanceiras.
Essa cartilha tem o intuito de orientar você, gestor público, nesse importante e complexo
momento, mas é apenas o pontapé inicial de um novo relacionamento que perdurará por
muito tempo, no qual estaremos sempre ao lado dos gestores.
Cuidar do futuro dos nossos participantes é cuidar do que é valioso para as pessoas.
Trabalhamos com esse propósito e não poderíamos ﬁcar de fora de um momento tão
importante para o país.
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Reforma da Previdência
e a obrigatoriedade de
implementação do RPC
Como dissemos, em 12 de novembro de 2019, a Emenda Constitucional nº 103, também
conhecida como Reforma da Previdência, trouxe, dentre diversos outros comandos, a
obrigatoriedade de instituição, no prazo de dois anos contados de sua promulgação, do
Regime de Previdência Complementar (RPC) para todos os Entes Federativos que
possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
A obrigatoriedade agora prevista em nossa Constituição, vale frisar, prevê a
impossibilidade de renovação do Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária para todo e
qualquer Ente Federativo que não institua seu RPC no prazo assinalado.
Colocando em contexto, a União já se desincumbira dessa obrigação ao instituir seu RPC
por meio da Lei nº 12.618/2012, que autorizou a criação das Fundações de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal dos Poderes Executivo (Funpresp-Exe, onde
se encontram também os servidores vinculados ao Poder Legislativo) e Judiciário
(Funpresp-Jud), que passaram a funcionar em 2013.
Já no âmbito dos estados e municípios, até dezembro de 2020 havia apenas 23 RPC
implantados, 2 Planos autorizados, 2 EFPC autorizadas e 1 criação de EFPC sob análise,
conforme informado pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, como
demonstra a ﬁgura abaixo:
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Considerando a complexidade do tema, o prazo é curto para que estados e municípios
instituam o Regime de Previdência Complementar para seus futuros servidores. Por isso,
a BB Previdência em parceria com as equipes da Diretoria de Governo e da rede Setor
Público do Banco do Brasil elaboraram esta cartilha, que contextualiza a problemática e
apresenta a solução desenvolvida por nosso time, de maneira simples e objetiva.
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Escolhas e decisões: os
desaﬁos da gestão pública na
instituição do RPC do
servidor público
Para auxiliar os Entes Federativos nessa difícil tarefa, a Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou eu seu site¹ o Guia da Previdência
Complementar dos Entes Federativos que sugere, como primeiro passo para seleção da
entidade, a constituição de um grupo de trabalho com representantes dos Recursos
Humanos do Poder Executivo e do RPPS e recomenda ainda a inclusão dos demais
Poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas.
Adicionalmente, entendemos ser fundamental para a condução do processo, a
participação da Procuradoria, das secretarias da área econômica, bem como da
participação de representantes dos servidores.
Esse Grupo de Trabalho (GT) deverá acompanhar a implantação do Regime de Previdência
Complementar até o início da sua vigência, com a aprovação do Convênio de Adesão a um
plano de benefícios pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc). Para isso, será necessário conhecer a legislação especíﬁca, fazer o levantamento
do perﬁl dos servidores, deﬁnir as bases que serão propostas para legislação local (caso
ainda não exista), fazer a escolha entre as alternativas de implementação e principalmente
deﬁnir os parâmetros do processo seletivo de contratação da EFPC.
De início, ressaltamos que o Ente Federativo dispõe de três alternativas para criação de
seu RPC, quais sejam:
• Aderir a um Plano de Benefícios Multipatrocinado;
• Criar seu próprio Plano de Benefícios junto a uma EFPC Multipatrocinada; ou
• Criar sua própria EFPC.
Aqui surgem as primeiras dúvidas, então vamos a elas:

O que é um Plano de Benefícios?
O plano de benefícios é constituído por uma relação contratual multitudinária, na qual
ﬁguram como partes a EFPC, o Patrocinador (no caso, os estados e municípios que
aderirem ao Plano) e os participantes (os servidores públicos daqueles estados e
municípios que formalizarem sua adesão ao plano).

¹ Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/guia_3ed3.pdf
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O que é uma EFPC?
Uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, popularmente conhecida como
Fundo de Pensão, é uma pessoa jurídica constituída na forma de fundação ou sociedade
civil, sem ﬁns lucrativos por expressa determinação legal, com regência geral dada,
principalmente, pelas Leis Complementares nos 109/2001 e 108/2001, e cuja única
ﬁnalidade é administrar e manter planos de benefícios.

O que é Multipatrocinada?
Multipatrocinada é aquela EFPC ou Plano que conta com mais de um Patrocinador de
forma concomitante. No geral, o que se busca por meio do Multipatrocínio é o ganho de
escala, de maneira que os custos de operação sejam partilhados por mais “condôminos”
dentro da atuação desprovida de ﬁns lucrativos da EFPC. A BB Previdência, por exemplo,
é uma EFPC Multipatrocinada, ao passo que o BBPrev Brasil, solução que apresentaremos
ao decorrer desta cartilha, é um Plano de Benefícios Multipatrocinado.
Retornando às opções de que dispõem os Entes Federativos para a implantação de seu
RPC, recente resolução editada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC) ao ﬁnal do ano de 2019, trouxe o mesmo rol ao qual nos referimos anteriormente,
senão vejamos:
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre entidades fechadas de previdência
complementar e planos de benefícios sujeitos à Lei
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e dá outras
providências.
[...]
Art. 6º O processo de autorização pelo órgão de ﬁscalização para
ingresso de patrocinadores no regime de previdência complementar
poderá ser realizado das seguintes formas:
I - adesão a plano de benefícios multipatrocinado em funcionamento;
II - criação de plano de benefícios, a qual dependerá da apresentação de
estudo de viabilidade comprovando a adesão de quantidade
participantes que assegure o equilíbrio técnico entre receitas e despesas
administrativas do plano, respeitados os limites de paridade contributiva
e de taxa de administração ou de carregamento; ou
III - criação de EFPC, a qual dependerá da apresentação de estudo de
viabilidade que comprove adesão de, no mínimo, dez mil participantes
ou equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas da
entidade, respeitados os limites de paridade contributiva e de taxa de
administração ou de carregamento.

Publicada no DOU em 26.02.2020 e disponível em http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-35-de-20-de-dezembro-de-2019-244800071
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Da análise do normativo acima, é possível notar uma verdadeira preocupação do órgão
regulador com a viabilidade dos Planos de Benefícios e Entidades ditas Singulares (o
oposto de Multipatrocinados), na medida em que é exigido estudo de viabilidade
comprovando a sustentabilidade do Plano ou da Entidade e, neste último caso, a adesão
de no mínimo dez mil participantes.
De fato, o cuidado do órgão regulador não é ao acaso. A Resolução foi objeto de ampla
discussão em GT formado pelo CNPC com o objetivo de tratar da implantação do RPC
dos Entes Federativos, do qual a BB Previdência participou como convidada, e o produto
das discussões ali travadas não deixam dúvidas quanto à necessidade de se observar a
viabilidade e sustentabilidade do RPC, visando à melhor entrega ﬁnal aos participantes.

3.1

A questão do custo

Um ponto fundamental da análise dos entes é o custo de implantação do RPC. A
tendência de convergência em EFPC e Planos Multipatrocinados, vale lembrar, não é afã
de momento ou inovação pontual para o RPC dos Estados e Municípios. Na verdade, o
direcionamento já foi externado em diversos momentos que a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (Previc) veio a público sobre a temática, notadamente à luz
da divulgação, em maio de 2019, dos resultados da 9ª Série de Estudos de Despesas
Administrativas, que reforçam relevante preocupação quanto à viabilidade operacional de
diversas EFPC, como evidenciado abaixo:
Ativo
(R$)

Despesas
(R$)

Custo/Ativo
(%)

População
Total

Custo per
capita (R$/ano)

BB Previdência

7.598.960.348

27.998.889

0,37

149.864

187

EFPC Servidores 'A'

2.546.068.039

57.131.028

2,24

85.371

669

EFPC Servidores 'B'

1.477.143.943

21.023.983

1,42

23.983

1.196

EFPC Servidores 'C'

760.872.076

26.166.912

3,44

19.581

1.130

EFPC Servidores 'D'

91.802.083

3.411.585

3,72

2.789

831

EFPC Servidores 'E'

57.400.188

4.447.033

7,75

3.536

731

EFPC Servidores 'F'

27.944.654

3.366.052

12,05

1.023

2.721

EFPC Servidores 'G'

27.437.672

5.183.930

18,89

622

8.183

EFPC Servidores 'H'

14.426.649

2.862.709

19,84

674

4.479

EFPC Servidores 'I'

13.957.687

2.762.964

19,80

603

4.682

EFPC Servidores 'J'

5.885.644

3.968.996

67,44

185

24.014

EFPC Servidores 'K'

3.203.321

2.866.244

89,48

914

3.120

EFPC

Fonte: 9ª Série de Estudos de Despesas Administrativas Previc

² Vale frisar que ao considerarmos os dados de dezembro de 2020, a BB Previdência já contava com R$ 8,9 bilhões sob gestão, mais de 175
mil participantes, atingindo um custo per capita de apenas 171,24 ao ano, demostrando o contínuo ganho de eﬁciência na operação.
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Percebe-se, pois, um efetivo, consciente e responsável direcionamento dos órgãos de
regulação e ﬁscalização para o ambiente do Multipatrocínio, visando a escala,
sustentabilidade e melhor entrega de benefícios aos servidores públicos alcançados pelo
novo regime.
Foi nesse contexto que o BBPrev Brasil foi concebido e, por isso, o plano e a modelagem
da proposta de parceria se encontram em perfeita sintonia às expectativas das
autoridades de regulação e ﬁscalização, bem como à necessidade premente de
implantação do RPC pelos Entes Federativos, observado o prazo máximo de dois anos
estipulado pelo artigo 9º da EC nº 103/2019, iniciado em 12.11.2019.

3.2

Os serviços e benefícios

A comparação de custos, contudo, não perfaz toda a análise e certamente não basta,
isoladamente, como critério para deﬁnição de qual a melhor alternativa para implantação
do RPC. São igualmente importantes os indicadores de que haverá uma boa entrega ao
Ente Federado, enquanto patrocinador, e aos servidores, maiores interessados no
produto ﬁnal.
Nesse sentido, é importante frisar que os recursos da BB Previdência são geridos pela
BB DTVM³, maior gestora de recursos de terceiros da América Latina e têm apresentado
rentabilidades acima da mediana de mercado e dos principais indicadores, como podemos
notar no gráﬁco abaixo:

Rentabilidade x Índices - Últimos 36 meses
39,98%
30,17%

28,87%

15,87%

Mediana EFPC

BB Previdência

Meta de
Rentabilidade

CDI

11,38%

Poupança

Fonte dos dados: Aditus em 31.12.2020

Os resultados dos investimentos, tão importantes para a formação de qualquer poupança
de longo prazo, ganham ainda maior relevância para os servidores na medida em que os
benefícios concedidos em um plano de benefícios de Contribuição Deﬁnida (CD) são
diretamente vinculados ao saldo de conta formado por cada participante que, por sua vez,
são uma função de valor de contribuição (individual e patronal), custo e rentabilidade.

³ A BB DTVM possui 33 anos de experiência e é líder de mercado desde 1994. Gere mais de 1,143 trilhão de reais (cerca de 20% de participação
na indústria de fundos). São mais de R$ 493,1 bilhões de investidores institucionais, administrados por 287 funcionários – 78% deles
com MBA e 16% com mestrado.
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Assim, com um mesmo valor de contribuição o valor do benefício pode ser muito
diferente a depender da rentabilidade e dos custos que a entidade proporciona aos seus
participantes.
Além disso, a BB Previdência fornece um serviço de excelência aos seus participantes e
patrocinadores: Portal com acesso exclusivo, no qual é possível consultar todo tipo de
informações relativas ao plano; Aplicativo, que traz mobilidade e conveniência; Blog e
Redes Sociais com informações e interação; e diversas inciativas de Educação Financeira
e Previdenciária e Consultoria Previdenciária própria com 94% de satisfação dos
participantes.
A BB Previdência tem ainda um Clube de Vantagens, sem custos para o participante, com
condições diferenciadas em parcerias de abrangência nacional, e um Plano Família para os
parentes dos participantes.

3.3

Governança

Os resultados apresentados acima são fruto não apenas da parceria com a BBDTVM, mas
também da excelência da gestão da BB Previdência. A Diretoria Executiva, composta por
funcionários da ativa do Banco do Brasil, assim como os Conselhos Deliberativos e Fiscal,
cujos componentes devem atender a diversos requisitos de qualiﬁcação e lisura, fazem da
BB Previdência um Fundo de Pensão de destaque quando o assunto é governança.
Foi justamente sob a proteção de excelentes resultados e absoluta solidez na governança
que 43 instituições parceiras conﬁaram à BB Previdência a gestão do futuro de mais de
175 mil participantes a elas vinculados. Dentre elas, destacamos algumas de especial
relevância:

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp)
A Instituição responsável pela representação de todo o segmento conﬁou, há
mais de 20 anos, a gestão do Plano de benefícios de seus funcionários à BB
Previdência, em relação que se fortalece a cada ano.

Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe)
Criada com a ﬁnalidade única de gerir planos de benefícios em favor dos
servidores públicos da União, em decorrência de sua autonomia e do regime
trabalhista não estatutário de seus empregados, a Funpresp-Exe não pôde gerir
o plano de benefícios de seu próprio quadro de colaboradores, conﬁando em
julho de 2019 essa nobre função à BB Previdência.
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Banco da Amazônia S.A. (BASA)
O BASA encontrou na BB Previdência uma alternativa para otimização da
gestão dos planos de benefícios por ele patrocinados, outrora sob gestão de
Entidade Singular, estão desde janeiro deste ano sob os nossos cuidados.
Outrossim, especiﬁcamente para o BBPrev Brasil será criado um Comitê Consultivo,
formado por membros indicados pelos Entes Federativos que venham a aderir ao Plano,
com a ﬁnalidade de participar ativamente, junto aos órgãos de governança da BB
Previdência, da gestão e governança do Plano.
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O BBPrev Brasil e do modelo
de parceria BB Previdência
O Plano de Benefícios BBPrev Brasil é um plano multipatrocinado, ou seja, destinado a
receber os novos servidores de todos os Entes Federativos que optarem por a ele aderir.
Sua modelagem é de contribuição deﬁnida (CD), de maneira que não há possibilidade de
déﬁcits para os patrocinadores, contando seus benefícios de risco (invalidez e
falecimento) com a possibilidade de contratação individual, por cada servidor, de seguro
de risco adicional, cujo prêmio é deduzido da contribuição normal do participante e do
Ente Federativo, de forma a não apresentar custo incremental e preservar a
previsibilidade orçamentária dos gastos públicos com o regime.
Não obstante a estrutura única, o Plano é ﬂexível para receber as diferentes modelagens
de adesão e custeio aprovadas por cada Ente Federativo em sua respectiva Lei de
instituição do Regime de Previdência Complementar. Nesse sentido, estaremos aptos a
receber Entes cuja alíquota de contribuição seja de 7,5%, 8% ou 8,5% sobre a parcela da
remuneração que exceder o teto do RGPS; Entes que prevejam a adesão exclusivamente
de servidores de cargos efetivos ou também de seus empregados públicos e ocupantes de
cargos de livre nomeação; ou Entes cuja adesão ao Plano dos servidores seja ou não
automática. Enﬁm, dentro de um mesmo Plano, será possível alto grau de adequação à
modelagem ajustada no ambiente político, ﬁnanceiro e de política de pessoal de cada
Ente Federativo. É certo, contudo, que nossa orientação é para que haja previsão de
adesão automática de todos os novos servidores de cargo efetivo, com possibilidade de
adesão dos empregados públicos e servidores temporários e que a alíquota seja a de
8,5%, na medida em que essas estratégias proporcionam uma melhor cobertura
previdenciária aos segurados e maior sustentabilidade ao Plano.
Quanto à sustentabilidade do Plano, importante ressaltar, a BB Previdência realizou
estudos com base em dados públicos, notadamente os DRAAs e DIPRs dos RPPS, a ﬁm
de estimar quais os custos a serem aplicados sobre a arrecadação e patrimônio do Plano
e impedir o recurso ao modelo de custeio onde há aporte direto pelo Ente Federativo que,
no nosso entendimento, já era vedado pela Constituição Federal, pela Lei Complementar
nº 108/2001 e ﬁcou expressamente afastado pela parte ﬁnal dos incisos II e III do
artigo 6º da Resolução CNPC nº 35/2019 acima transcritos.
A partir desses estudos, identiﬁcamos como viáveis as seguintes taxas:
• Carregamento: 3% sobre todas as contribuições vertidas ao Plano (com
estimativa de vigência de 38 meses do início da operação);
• Administração: 1% a.a. sobre o patrimônio investido, provisionada à razão de
1/252 pro rata die.
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Para dar maior grau de previsibilidade quanto à realização das premissas adotadas nas
projeções que levaram à deﬁnição das taxas acima, a BB Previdência propôs o modelo
batizado de Fluxo Mínimo Garantido para a antecipação de contribuições previdenciárias
pelo Ente Federativo. Isto é, jamais haverá, em qualquer hipótese, aporte a título de
custeio administrativo direto pelo Ente Federativo, na medida em que entendemos haver
violação da paridade contributiva e do limite legal, o que importaria em risco à Entidade e
aos Patrocinadores do Plano. Tampouco haverá a contratação de um valor absoluto e
superestimado de antecipação de contribuições, a ﬁm de viabilizar o início da operação,
na medida em que essa modelagem poderia se apresentar proibitiva para Entes de menor
porte, que antecipariam contribuições em montantes que jamais seriam utilizados. O que
se propõe é um modelo dinâmico, impactado todo mês pela efetiva adesão de novos
participantes ao plano, confrontando de forma eﬁciente e tempestiva as receitas e
despesas administrativas do Plano.
Esse montante mínimo de contribuição equivale a apenas 0,05% da mesma Base de
Cálculo utilizada para as contribuições pessoais para o RPPS e será suportado por
contribuições individuais e patronais (aí incluídos os aportes). Nesse sentido, quanto mais
adesões e maiores alíquotas dos participantes, melhor para o Ente Federado (que precisa
fazer aportes menores), mas também para os servidores que terão aposentadorias mais
tranquilas.
Importante ressaltar que o marco de 38 meses é de extrema relevância à análise do Ente
Federativo quando da seleção de sua EFPC. Isto porque a legislação da previdência
complementar permite que novos planos apresentem prejuízos do ponto de vista do
custeio administrativo no início de sua operação desde que todo e qualquer prejuízo
dessa natureza seja equalizado no horizonte de até 60 meses. Com a estimativa do
payback do Plano em 38 meses, há espaço para ajustes de percurso no caso de
descolamento das hipóteses utilizadas, sem que essa revisão importe em incremento dos
custos diretos do Ente Federativo, como seria na necessidade de aporte a título de
custeio administrativo que vem sendo praticado por ao menos uma dentre as EFPCs que
atuam no segmento.
Dessa forma, todos os Entes que optarem pela adesão serão beneﬁciados por uma
estrutura sólida, comprovada ao longo de mais de 25 anos de atuação no mercado de
previdência complementar, com excelente track record na gestão de investimentos,
nenhum incidente de atuação junto ao órgão de ﬁscalização, bem como por custos
administrativos absolutamente competitivos, proporcionando uma melhor entrega ﬁnal
aos participantes, assistidos e seus familiares.
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Dos cuidados na seleção
da EFPC
Por ﬁm, ponto sensível à discussão da implantação do RPC dos Entes Federativos é o da
forma de seleção da EFPC responsável pela administração e manutenção do Plano de
Benefícios em favor dos servidores de cada estado ou município.
Em seu item 2.2., o Guia da Previdência Complementar dos Entes Federativos trata
brevemente do que foi chamado de processo de contratação da entidade. Dentre os
elementos ali listados, alguns merecem especial destaque, vejamos:
• A relação estabelecida entre uma EFPC e os patrocinadores não se
enquadra no conceito de contrato administrativo cuja disciplina pertence à
Lei nº 8.666/93, Lei de Licitações;
• Recomenda-se que a escolha da entidade deva ser precedida de
processo seletivo com ampla divulgação e participação da EFPC;
• Recomenda-se também a constituição de documentação que contenha
motivação acerca dos parâmetros mínimos do processo de escolha;
• Aspectos mínimos a serem considerados no processo seletivo (Anexo 4.3
do Guia):
1. Experiência da EFPC - critérios objetivos quanto à
Governança, tempo de atuação, expertise nos diversos aspectos
que envolvem a operação, transparência e quantidade de
clientes PF e PJ
2. Características do Plano - essencial a aderência do modelo
operado pela EFPC e o aprovado pelo Ente, sob pena de incorrer
em riscos imensuráveis como de municípios que aprovaram uma
alíquota de contribuição e operam o plano com alíquota distinta.
3. Operação - plataformas, divulgação, processo, estrutura etc.
Sem prejuízo aos pontos elencados pelo Guia, diante de todo contexto acima deduzido,
se mostra de essencial relevância a inclusão de requisito atinente à existência ou não de
equilíbrio operacional da EFPC que pretenda operar o plano de benefícios do respectivo
Ente.
Isto porque, como destacamos anteriormente, diversas são as EFPC que apresentam
custos absolutamente proibitivos e cujas receitas administrativas (desconsiderados os
aportes feitos diretamente pelo Ente Federativo para essa ﬁnalidade) se mostram
completamente irrisórias frente às despesas operacionais da EFPC.
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Nesse sentido, sugerimos que seja requisito de habilitação a comprovação de que as
receitas administrativas oriundas exclusivamente da operação dos planos atualmente sob
gestão (taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de administração de
empréstimos, pró-labore etc., mas excluído todo e qualquer aporte feito pelo
Patrocinador diretamente para custeio administrativo do Plano) são suﬁcientes para fazer
frente às respectivas despesas administrativas e se encontram dentro dos limites legais
aplicáveis. O requisito se apresenta como importante medida de defesa do Ente
Federativo à regra da paridade contributiva, bem assim quanto à sustentabilidade e
perenidade da EFPC selecionada.
Por ﬁm, retornando às recomendações do Guia, ressaltamos a recomendação de que cada
Ente Federativo realize consulta à sua Procuradoria e ao seu Tribunal de Contas, a ﬁm de
se certiﬁcar o alinhamento do processo sugerido pelo Ministério da Economia e o
entendimento desses órgãos.
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Considerações Finais
A implantação do RPC será um desaﬁo para todas as partes interessadas no assunto.
De um lado, os Entes Federativos terão de passar por todo um processo de estudos de
modelagem, elaboração de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, discussão e
aprovação do Projeto, seleção da EFPC, formalização do convênio de adesão e aprovação
do instrumento pela Previc, tudo nos poucos meses que restam do prazo original de 2
anos para implantação, que se estenderá somente até 12 de novembro de 2021.
De outro, os servidores públicos que ingressarem nos quadros desses estados e
municípios passarão por uma verdadeira quebra de paradigma, onde seu regime
previdenciário passará a se assemelhar em muito com o dos trabalhadores da iniciativa
privada, com a necessidade de aculturamento à formação de poupança para manutenção
da qualidade de vida no período pós-laboral.
Numa terceira ótica, a indústria de Fundos de Pensão levou mais de 100 anos para
absorver pouco mais de 3 mil Patrocinadores e, agora, terá o prazo de poucos meses para
comportar os mais de 2 mil novos Patrocinadores, equivalente ao total de estados e
municípios que possuem RPPS e ainda não implantaram seu RPC.
Por ﬁm, o Brasil e o mundo ainda enfrentam a pandemia do Covid-19, cuja efetividade do
combate tem como fator determinante o devido direcionamento de recursos públicos,
sejam humanos, tecnológicos ou ﬁscais.
Diante de todos esses desaﬁos, a BB Previdência e o Banco do Brasil se colocam, uma vez
mais, como parceiros dos Entes Federativos, mediante a apresentação tempestiva da
solução para o desaﬁo da implantação do RPC, reforçando o relacionamento já construído
assim como a convicção de que o modelo proposto, amparado nas projeções e estudos
consistentes, se apresenta como o mais vantajoso para a Administração Pública, por se
tratar da maior EFPC interessada na parceria, com os menores custos, maior experiência
e modelagem mais atrativa.
Por ﬁm, retornando às recomendações do Guia, ressaltamos a recomendação de que cada
Ente Federativo realize consulta à sua Procuradoria e ao seu Tribunal de Contas, a ﬁm de
se certiﬁcar o alinhamento do processo sugerido pelo Ministério da Economia e o
entendimento desses órgãos, assegurando diálogo contínuo e transparência na condução
do assunto entre as diversas partes interessadas.

BANCO DO BRASIL E
BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL
Janeiro de 2021
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Anexo I – Minuta de Projeto de Lei
Anexo II – Minuta de Decreto de instituição do Grupo de Trabalho de instituição do
Regime de Previdência Complementar
Anexo III – Atuais Patrocinadores BB Previdência
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