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Troca de Administrador e Custodiante 
 

Você sabia que uma das formas de gestão de recursos da Prece é através de fundos de investimentos? 

Mas o que são Fundos de Investimento? Os fundos nada mais são do que uma carteira de ativos 

financeiros, que funcionam como um condomínio, onde cada integrante adquire uma cota, paga uma 

mensalidade para a administração e segue algumas regras estabelecidas, assim, funcionam de maneira a 

aumentar a segurança, blindagem e proteção do capital dos participantes. Mas por que os Fundos de 

Investimento trazem maior proteção? Por causa da dupla-checagem! Além da Prece estar sujeita ao órgão 

regulador/fiscalizador dos fundos de previdência (Previc), ao utilizarmos o modelo de fundos de 

investimento nos colocamos também sob a fiscalização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).  

Todos fundos de investimento precisam de Administrador e Custodiante, mas afinal o que são estas 
funções?  

O Administrador é o responsável pelo Fundo e pelas informações, perante os cotistas (Prece) e a CVM, 

devendo estar identificado no regulamento do fundo. A ele compete a realização de uma série de 

atividades gerenciais e operacionais relacionadas com os cotistas e seus investimentos, dentre as quais 

destacam-se: contratar auditoria independente, que deverá ser registrada na CVM, para auditar as 

demonstrações contábeis do fundo; responsável pelas Assembleias de Cotistas; atividades de controle e 

processamento dos títulos e valores mobiliários; escrituração da emissão e; resgate de cotas etc.  

Já o Custodiante é a instituição, regulada pela CVM, responsável pela custódia dos valores de ativos 

negociados, funcionando como uma espécie de intermediário das transações de compra e venda de 

ativos, tornando o processo mais seguro. A ele compete, dentre outras coisas, a responsabilidade por 

“guardar” os recursos, protegendo-os, controlando e conciliando os ativos mobiliários do investidor. 

Agora que sabemos o que é um administrador e Custodiante, podemos enfim trazer a excelente notícia 

para você participante da Prece. A NOVA GESTÃO DA PRECE, obteve êxito na troca, respectivamente, da 

Caixa Econômica (Administrador) e Santander (Custodiante) para o BTG Pactual. Esta substituição irá 

gerar uma economia de aproximadamente R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)/ano para a Prece, e, 

portanto, para os participantes e assistidos. 

Por fim, estas alterações começaram a refletir em diversas melhorias, tais como automatização de 

rotinas/processos e inclusão de controles/travas operacionais que vão trazer maior celeridade, segurança 

e blindagem para a gestão dos recursos dos planos de benefícios. 

 

 


