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3) institucional

QuEM soMos

Criada em 1904, antes mesmo da Previdên-
cia oficial em nosso país, a Previ - Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil é o maior fundo de pensão da améri-
ca latina e 45º* do mundo em patrimônio. 
a Previ é uma entidade fechada de pre-
vidência complementar e seus participan-
tes são funcionários do Banco do Brasil e 
empregados do quadro próprio da Previ. 
a instituição trabalha para garantir a esses 
participantes benefícios previdenciários 
complementares aos da Previdência oficial, 
de forma a contribuir para a qualidade de 
vida deles e de seus dependentes.

os recursos da Previ, provenientes das 
contribuições pessoais e patronais, são in-
vestidos em ações de empresas, imóveis, 
títulos, empréstimos e financiamentos aos 
participantes, entre outras opções. É por 
meio desses investimentos que é garanti-
do o pagamento dos benefícios. além dis-
so, como investe seus recursos no país, em 
empresas que tenham sua atuação pautada 
na responsabilidade social, a Previ acaba 
por beneficiar não só os participantes, mas 
também a sociedade brasileira.

Quantos soMos

ParticiPantes

Plano dE bEnEfícIos 1 2009

ativos 33.815

aposentados 64.043

ativos externos 932

aposentados externos 3.456

Pensionistas 18.974

total 121.220

Plano PREVI futuRo 2009

ativos 51.977

aposentados 72

ativos externos 4.671

aposentados externos 2

Pensionistas 220

total 56.942

total geral 178.162

* ranking divulgado pelo jornal americano Pension & Investments, em setembro de 2009, com base no balanço de 2008.
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MIssão

administrar planos de benefícios, com geren-
ciamento eficaz dos recursos aportados, bus-
cando melhores soluções para assegurar os 
benefícios previdenciários, de forma a contri-
buir para a qualidade de vida dos participan-
tes e de seus dependentes, visando atender 
às suas expectativas e às das patrocinadoras.

VIsão

Ser a melhor administradora de planos de 
benefícios do Brasil, sendo referência inter-
nacional, com excelência comprovada por 
indicadores em: 

•	 Práticas	de	gestão	de	ativos	e	passivos

•	 Satisfação	dos	participantes

•	 Custo	administrativo	(relação	custo	x	

benefício)

•	 Responsabilidade	socioambiental

•	 Produtos	e	serviços	previdenciários

•	 Política	de	pessoal

Ser motivo de orgulho para participantes, 
patrocinadoras e funcionários.

ValoREs

a Previ conduz sua gestão orientada e mo-
tivada por princípios éticos expressos pelos 
seguintes valores: 

•	 Cidadania,	democracia,	transparência,	

responsabilidade socioambiental

•	 Honestidade,	integridade,	justiça,	respeito

•	 Qualidade,	competência,	excelência,	

criatividade, profissionalismo

•	 Responsabilidade,	coerência,	

comprometimento e solidariedade 
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coMPosIção da adMInIstRação

noME caRgo REPREsEntação Mandato

José Maria rabelo (Presidente) titular

BB 2/6/2008 a 19/6/2009nilson Martiniano Moreira suplente

robson rocha (Presidente) titular

BB 1/7/2009 a 31/5/2012carlos eduardo Leal neri suplente

izabela campos alcântara Lemos titular

BB 2/6/2008 a19/6/2009vago suplente

ivan de souza Monteiro titular

BB 1/7/2009 a 31/5/2010amauri sebastião niehues suplente

Juraci Masiero titular

BB

1/6/2006 a 19/6/2009

José Luis Prola salinas suplente 1/6/2006 a 30/6/2009

José Luis Prola salinas titular

BB

1/7/2009 a 31/5/2010

alberto Monteiro de Queiroz netto suplente 1/7/2009 a 5/8/2009

Mirian cleusa fochi titular

eleito 2/6/2008 a  31/5/2012Waldenor Moreira Borges filho suplente

William José alves Bento titular

eleito 2/6/2008 a 31/5/2012José souza de Jesus suplente

odali Dias cardoso titular
eleito

1/6/2006 a 31/5/2010Luiz carlos teixeira suplente

dIREtoRIa dIREtoR REPREsEntação Mandato

Presidência sérgio ricardo silva rosa BB 1/6/2006 a 31/5/2010

investimentos fabio de oliveira Moser BB 2/6/2008 a 31/5/2012

Participações Joílson rodrigues ferreira BB 2/6/2008 a 31/5/2012

seguridade José ricardo sasseron eleito 2/6/2008 a 31/5/2012

Planejamento cecília Mendes Garcez siqueira eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

administração francisco ferreira alexandre eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

Diretoria eXecUtiVa

conseLho DeLiBeratiVo
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conseLho fiscaL

tItulaR suPlEntE REPREsEntação Mandato

carlos alberto Guimarães de sousa 
(Presidente) fernanda Duclos carisio eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

romildo Gouveia Pinto francisco de assis  
chaves costa eleito 2/6/2008 a 31/5/2012

antonio rubem de almeida  
Barros Júnior eduardo cesar Pasa BB 1/6/2006 a 31/5/2010

Lúcio tameirão Machado rudinei dos santos BB 2/6/2008 a 31/5/2012

conseLho consULtiVo Do PLano 1

tItulaR suPlEntE REPREsEntação Mandato

antonio Gonçalves de oliveira José Paulo staub eleito 2/6/2008 a 31/5/2012

João antônio Maia filho vago eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

emílio santiago ribas rodrigues vago eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

Pedro carlos de Mello carlos alberto araújo netto BB 2/6/2008 a 31/5/2012

Dinoel rodrigues Brito vago BB 1/6/2006 a 31/5/2010

carlos frederico tadeu Gomes oscar Viviano de freitas BB 2/6/2008 a 31/5/2012

conseLho consULtiVo Do PLano PreVi fUtUro

tItulaR suPlEntE REPREsEntação Mandato

rodrigo Lopes Britto Wagner de sousa 
nascimento eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

humberto fernandes de oliveira Pablo sanches Braga eleito 1/6/2006 a 31/5/2010

Luciana athaide Brandão Bagno Júlio césar soares Vivian eleito 2/6/2008 a 31/5/2012

césar augusto Jacinto teixeira Jeane filgueiras aledi BB 1/6/2006 a 31/5/2010

Dina de fátima Viegas da silva Lívia fernanda Machado  
da silva BB 2/6/2008 a 31/5/2012

igor de Barros Magalhães andréa taciana franklin 
Monteiro dos santos BB 2/6/2008 a 31/5/2012

BB – indicado pelo Banco do Brasil.
eleito – escolhido pelos participantes e assistidos, por meio de eleições.




