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“Se você construiu castelos no ar, seu trabalho não
está perdido: é aí mesmo o lugar deles.

Agora ponha sob eles o alicerce.”

Henry David Thoreau
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A segurança da construção está na sua

base. Quanto mais forte se constituírem os

alicerces, maior a resistência às intempéries.

A criação de uma Instituição não difere de

uma construção, pois requer habilidade e

solidez para seu fortalecimento, principal-

mente quando as interferências externas a

afetam diretamente.

É com esta visão, que a PrevUnisul nasce

e caminha para um crescimento contínuo,

gradual e consistente, pequena mas arrojada.

Nos primeiros dezoito meses de existência

a Entidade cresceu o suficiente para firmar

sua estrutura administrativa e financeira,

consolidar sua estratégia de ação e definir seu

planejamento de médio e longo prazo.

A Construção do Alicerce
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MENSAGEM DO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

1

Suas ações visam consolidar as perspecti-

vas traçadas pela Reitoria da Universidade do

Sul de Santa Catarina – UNISUL,

Patrocinadora fundadora, primeiramente em

relação à performance na gestão de seus

ativos, cujo resultado representa diretamente

o ganho individual de cada participante, assim

como a minimização do passivo atuarial,

assumido por ocasião do primeiro plano

UnisulPrev. Em segundo, pela eficiência de

atendimento aos part ic ipantes e à

Patrocinadora, entes que mantêm a priorida-

de e sem os quais não se justificaria a existên-

cia da PrevUnisul.

Embora ainda afetada por uma cultura

pouco previdenciária, principalmente pela
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população mais jovem, vislumbra-se um

universo promissor no qual muitas Instituições

preocupam-se em assegurar uma situação

financeira estável a seus colaboradores,

quando do término de seu período laboral.

Vencemos, no exercício passado, o difícil

processo de transferência do plano

UnisulPrev, cuja administração era realizada

pelo Banco do Brasil Previdência, consolidan-

do toda parte passiva, bem como a gestão dos

ativos os quais tomam um rumo diferenciado,

saindo da inércia, para uma gestão audacio-

sa, buscando o melhor rendimento no merca-

do financeiro, através da diversificação de

investimentos.

Iniciamos agora o processo de migração

do Plano UnisulPrev para o plano UniPrev, e

os estudos dessa migração deverão estar

concluídos no primeiro semestre do corrente

ano.

Novos desafios estão traçados para 2007,

e o crescimento desta Entidade será alavan-

cado com o ingresso de novos patrocinadores

e/ou instituidores, metas estas prioritárias

desta Superintendência, bem como a estabili-

dade financeira, cujas ações já iniciaram nos

primeiros dias do ano.

A PrevUnisul, embora jovem, está consci-

ente de seu caminho rumo a um crescimento

contínuo e consistente, almejando alcançar,

no menor espaço de tempo possível, uma

posição significativa entre as várias

Instituições Previdenciárias em destaque.

Essa união de ideais se solidifica quando

se mantém parcerias com Instituições que

nos oferecem o suporte necessário e que nos

permitem visualizar novos horizontes. São

empresas que possuem em seus diversos

cenários, funcionários altamente qualifica-

dos, com relevante experiência na área

previdenciária.

A estrutura hoje presente na PrevUnisul,

não abala qualquer desafio, pois como todas

as Entidades Previdenciárias, também

estamos aprendendo a caminhar, com o

objetivo de correr e saltar para a competitivi-

dade, onde possamos desfraldar uma

bandeira consistente, oriunda de um trabalho

transparente, eficaz e contínuo.

Esta é a PrevUnisul – uma Entidade que

objetiva garantir um futuro condizente para

seus participantes, contribuir para o processo

de estabilidade social de seus Patrocinadores

e Instituidores auferindo o melhor rendimen-

to financeiro de seu patrimônio junto aos

gestores de ativos no mercado financeiro.

Diclô Espedito Vieira

Diretor Superintendente e de Seguridade
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A S o c i e d a d e d e P r e v i d ê n c i a

Complementar Unisul – PrevUnisul, iniciou

seu processo de constituição em 01 de abril

de 2005, através do protocolo junto à

Secretaria de Previdência Complementar –

SPC, processo MPAS 44.000.000718/2005-

94 com o qual encaminhava o pedido de

aprovação do Estatuto, a autorização para

aplicação do Plano de Benefícios Misto de

Previdência denominado UniPrev e o

Convênio de Adesão celebrado com a

Universidade do Sul de Santa Catarina -

UNISUL.

Em 14 de junho de 2005, através do Ofício

Nº 776/PREVISC/DITEC/CGAT da Diretoria

de Análise Técnica e de Informações da

Secretaria de Previdência Complementar –

BREVE HISTÓRICO DA PrevUNISUL2

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul

SPC, recebeu a autorização, cuja publicação

ocorreu em 01 de julho de 2005 através da

Portaria Nº 203, publicada no Diário Oficial da

União no dia 04 de julho de 2005.

A PrevUnisul é uma Entidade Fechada de

Previdência Complementar, constituída sob a

forma de sociedade simples, sem fins lucrati-

vos, com personalidade jurídica de direito

privado, criada nos termos da Lei

Complementar Nº 109 de 29 de maio de 2001,

e normas subseqüentes.

Tem como objetivos principais instituir,

administrar e executar planos de benefícios

de natureza previdenciária da UNISUL e de

outras empresas ou entidades com as quais

venha firmar convênio de adesão além de

promover o bem-estar social dos seus
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participantes, no que se refere a assuntos

previdenciários.

Embora a Universidade do Sul de Santa

Catarina – UNISUL já possuísse um Plano de

Aposentadoria Complementar junto ao Banco

do Brasil Previdência, cujo convênio foi

firmado em 25 de novembro de 1996, plano

este de Benefício Definido – BD, as dificulda-

des oriundas da comunicação, da performan-

ce na gestão de ativos e ainda o constante

crescimento do passivo atuarial, sendo o

controle a cargo daquela Instituição, motiva-

ram a Reitoria da UNISUL a buscar uma

assessoria direta, para auxiliar na condução

de um processo, com o objetivo de criar uma

entidade que absorvesse a administração

daquele Plano e criasse um novo plano de

Contribuição Variável – CV, para os funcioná-

rios que não estavam inscritos no primeiro.

Foi contratada, então, a DataA Consultoria

S/C, empresa localizada em Florianópolis e

com larga experiência na área previdenciária.

O trabalho desenvolvido por ela culminou

com a criação da Entidade PrevUnisul e do

Plano UniPrev de Contribuição Variável - CV e

ainda a transferência de administração do

Plano UnisulPrev de Benefício Definido – BD

do Banco do Brasil Previdência para a

PrevUnisul.

Em 22 de setembro de 2006 foi protocola-

do junto à Secretaria de Previdência

C o m p l e m e n t a r – S P C , s o b o N º

23645763/2006 o pedido de transferência de

gerenciamento do Plano de Benefícios

UnisulPrev, cuja aprovação ocorreu no dia 05

de outubro de 2006, através do Ofício Nº

3.481/SPC/DETEC/CGAT do Departamento

de Análise Técnica daquela Secretaria.

Em 31 de outubro de 2006, foi encerrado o

balanço do Plano UnisulPrev junto ao Banco

do Brasil Previdência, tendo, a partir de 01 de

novembro de 2006, a PrevUnisul assumido a

administração tanto do passivo como do

patrimônio constituído. A partir desta data, os

arquivos mantidos por aquela Instituição

Previdenciária, foram recebidos e consolida-

dos pela PrevUnisul, inclusive o pagamento

dos benefícios aos assistidos.

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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Não obstante a sede da PrevUnisul estar

localizada no município de Tubarão – SC,

criou-se um primeiro escritório, anexo ao

Campus Universitário Pedra Branca, no

município de Palhoça – SC. A partir de outubro

de 2006 este escritório foi transferido para o

município de São José – SC, em decorrência

da facilidade de contatos com as Instituições

Financeiras locais e de outros Estados, bem

como a facilidade de atendimento a seus

participantes e futuros Patrocinadores e

Instituidores, desvinculando fisicamente do

Campus da UNISUL.

O sistema desenvolvido para atender a

todas as necessidades dos planos atuais e

futuros, foi desenvolvido pela Inside System,

empresa localizada em Florianópolis, com

expertise na área previdenciária, estando

totalmente customizado, inclusive com a

criação de layout específico para importação

dos dados mantidos pelo Banco do Brasil

Previdência.

A PrevUnisul está devidamente legalizada

e com potencial para administrar planos de

aposentadoria complementar para qualquer

empresa e/ou instituição, independente do

número de empregados, mantendo um

diferencial em relação a outras entidades

previdenciárias que é o baixo custo adminis-

trativo, pois mantém uma estrutura adequada

às necessidades atuais, através de parcerias

com empresas que a assessoram nas

questões denominadas de “passivo”, incluin-

do os serviços de atuários responsáveis,

contabilidade, auditoria, cadastros e demais

informações diretas aos participantes.

Mantém um sistema de informações adequa-

do às necessidades de ordem legal, principal-

mente aquelas emanadas da Secretaria de

Previdência Complementar – SPC e conta

ainda com assessoria na gestão de ativos,

através da Empresa PPS – Portifólio

Performance, a qual possui elevado conceito

nacional.

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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De acordo com o que estabelece o art. 25 do Estatuto da Sociedade de Previdência

Complementar Unisul – PrevUnisul, são órgãos de controle, administração e operacionalização da

PrevUnisul:

Conselho Deliberativo;

Assembléia Geral;

Diretoria Executiva;

Conselho Fiscal

Comitê Gestor de Investimentos

Conselho de Ética

I –

II –

III –

IV –

V –

VI –

GOVERNANÇA3

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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I - CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente

Vice-Presidente

Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Em 04 de agosto de 2006, através de processo eletivo, foram eleitos para compor o

Conselho Deliberativo os seguintes membros:

Curt Hadlich

Rafael Peteffi da Silva

Marcus Vinícius A. de Lima

Mauro Notarnícola Madeira

Adriano Sérgio da Cunha

Sandro Giassi Serafim

Larisa Hemkemeier

Info Louis Hermann

Rodrigo Macari

Naudy Brodebeck May

Mônica Mano Trindade

José Sálvio de Oliveira Rocha

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul



II - ASSEMBLÉIA GERAL

Presidente

Representante da Patrocinadora UNISUL

Representante dos Participantes

III - DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Superintendente e de Seguridade

Diretor Administrativo e Financeiro

Gerente Financeiro

Auxiliar Administrativo

A Assembléia Geral está composta pelos seguintes membros:

Curt Hadlich

Aleir Medeiros Martins

Flávio Prá

A Diretoria Executiva está composta pelos seguintes membros:

Diclô Espedito Vieira

José de Oliveira Ramos

Zulmar Pedro Pereira

Ana Paula Silvia Bertoldo

12

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul



13

IV - CONSELHO FISCAL

Coordenador

Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

V - COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Coordenador

Representante da Patrocinadora

Em 04 de agosto de 2006, através de processo eletivo, foram eleitos para compor o

Conselho Fiscal os seguintes membros:

Nélio Herzmann

Luiz Alberto Cordioli

Onei Tadeu Dutra

Mauri Luiz Heerdt

Eduardo Lopes Neto

Sérgio Furlanetto

O Comitê Gestor de Investimentos foi criado pelo Ato Deliberativo

Nº 01 de 12 de setembro de 2006.

Fazem parte do Comitê Gestor de Investimentos os seguintes membros:

José de Oliveira Ramos

Aleir Medeiros Martins

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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Representante dos Participantes Ativos

Representante dos Participantes Assistidos

Representante da Gerência Financeira

Representante da Área Atuarial

VI - CONSELHO DE ÉTICA

Coordenador

Representante do Conselho Deliberativo

Representante do Conselho Fiscal

Representante dos Empregados da PrevUnisul

Flávio Pra

Jaime Genovez

Zulmar Pedro Pereira

Tulnê Sebastião Velho Vieira

O Conselho de Ética foi criado pelo Ato Deliberativo Nº 02 de 10 de novembro de 2006.

Fazem parte do Conselho de Ética, os seguintes membros:

Diclô Espedito Vieira

Larisa Hemkemeier

Mauri Luiz Heerdt

Zulmar Pedro Pereira
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A PrevUnisul mantêm parcerias com as

seguintes Empresas:

Localizada no Município de Florianópolis –

SC a DataA Consultoria S/C presta serviços

de assessoria na formatação de planos

previdenciários, é responsável pela área

Atuarial, desenvolve todo a atividade

denominada de passivo e executa através de

profissionais qualificados a Contabilidade de

modo geral.

DataAConsultoria S/C

PARCERIAS4

Inside System Informática Ltda

Post Mix Soluções Gráficas Ltda

Mantém sede no mun ic íp io de

Florianópolis – SC e desenvolveu o sistema

ISA – Inside System Aplication o qual foi

customizado na PrevUnisul para abrigar o

novo Plano UniPrev e absorver a importação

dos arquivos recebidos do Banco do Brasil

Previdência do Plano UnisulPrev.

É responsável pela impressão e postagem

dos extratos individuais dos participantes e do

holerite de pagamento aos assistidos. Está

localizada também no município de

Florianópolis.

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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PPS Portifólio Performance

Banco Santander Brasil S.A

Banco Fator

Mercatto Investimentos

Empresa com escritório em Florianópolis –

SC, desenvolve estudos de ALM – Asset

Liability Management, efetua a Avaliação

Mensal de Gestores e presta assessoria na

e labo ração da Po l í t i ca Anua l de

Investimentos.

Com sede social na cidade e Estado de

São Paulo, foi o primeiro gestor de ativos da

PrevUnisul.

Gestor Independente com sede no Estado

de São Paulo e com Filial para a Região Sul

localizada em Curitiba – PR.

Gestor Independente com Matriz no Rio de

Janeiro - RJ e com Unidade de atendimento

para a Região Sul na cidade de Florianópolis -

SC

.

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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Nos países em que a Previdência Social

necessita de aperfeiçoamento, a Previdência

Complementar vem compensar o trabalha-

dor, enriquecendo sua aposentadoria. O

Brasil é um desses países nos quais os

problemas previdenciários ainda estão em

debate.

Certamente, acreditamos que soluções

melhores serão encontradas. Mas, indepen-

dentemente das decisões do Governo

Federal, ninguém melhor do que o próprio

trabalhador para cuidar de seu futuro e do

futuro de sua família. Mesmo nos países mais

desenvolvidos, onde a Previdência Social

assegura um bom nível de vida aos aposenta-

dos, a adesão a planos de Previdência

17

MENSAGEM DO REITOR

Previdência Complementar no Brasil e no mundo

5

"Nossas aspirações são
as nossas possibilidades.”

Robert Browning

Complementar vem crescendo por suas

vantagens quanto à melhoria de rendas e

pensões.

Para o brasileiro, essa complementação

não é apenas uma “vantagem a mais”; ela é a

garantia de ter alguma vantagem, de fato.

Não é por acaso, portanto, que a prática

de Previdência Complementar está em plena

expansão no Brasil. As empresas estão se

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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dando conta de que precisam oferecer algo

mais aos seus funcionários, e por este motivo

têm agregado planos de complementação de

aposentadoria aos benefícios tradicionalmen-

te oferecidos. Não é difícil entender as razões:

as pessoas da organização, a área de

Desenvolvimento Humano são fontes de vida,

energia e sucesso das empresas. A

Previdência Complementar é um instrumento

fundamental não somente para manter os

bons funcionários, como também para atrair

profissionais talentosos, de alto nível. Todos

nós sabemos que, atualmente, um profissio-

nal bem qualificado pensa em mais do que

apenas salário e seus adicionais de praxe no

momento de aceitar um contrato de trabalho.

Para o funcionário, aderir aos planos de

complementação de aposentadoria que sua

empresa oferece significa ter acesso a

inúmeras vantagens. A primeira delas é

dispor de um instrumento seguro para

complementar o benefício do INSS no futuro

e, ainda, podendo deduzir esse investimento

do Imposto de Renda a pagar.

De todos esses fatos, o mais animador é

que os planos de Previdência Complementar

permitem um nível de benefício antes inaces-

sível para a maioria dos trabalhadores,

permitindo que eles tenham algum controle

sobre a qualidade de seu futuro.

Previdência Complementar na Unisul

As idéias que aí estão – simples, claras e

fáceis de comprovar – são a base da

Sociedade de Previdência Complementar

PrevUnisul, uma Entidade Fechada de

Previdência Complementar, multipatrocina-

da, sem fins lucrativos, com personalidade

jurídica de direito privado, criada pela

Universidade do Sul de Santa Catarina –

Unisul, mas autônoma, totalmente indepen-

dente desta.

O Plano de Aposentadoria Complementar

UniPrev, gerenciado pela Sociedade de

Previdência Complementar PrevUnisul,

nasceu exatamente com esse propósito:

oferecer uma vantagem adicional aos nossos

colaboradores, mas uma vantagem traduzida

por um plano bom para todos e não somente

para alguns. O UniPrev é um plano para quem

sonha em poder desfrutar de sua aposenta-

doria em paz, ao lado da família, depois de

uma vida inteira de trabalho. O UniPrev

coloca a Unisul entre as empresas, no mundo

inteiro, que estão investindo em benefícios

para seus funcionários.

Mas, de fato, o UniPrev existe porque a

Unisul ainda acredita em sonhos, sim;

principalmente em sonhos possíveis.

Gerson Luiz Joner da Silveira

Reitor da UNISUL

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2006

6

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul



Boeing & Associados
Auditores Independentes S/S

Rua Ébano Pereira nº 60 - Cjto 1307
Curitiba - Paraná - Brasil
CEP.: 80410 - 240

Tel: +55 (41) 3016 - 8871
Fax: +55 (41) 3016 - 8821

Email: boeing@boeingauditores.com.br
www.boeingauditores.com.br

-

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1.

2.

3.

Aos

Diretores, Participantes e Patrocinadora da

Tubarão - SC.

Examinamos o balanço patrimonial da

, levantado em 31 de dezembro de 2006 e as respectivas demonstrações do resultado

e de fluxos financeiros correspondentes ao período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2006,

elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de

expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e

compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume

de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação com base

em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis

divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas

adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações

contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

Sociedade de Previdência Complementar - PrevUnisul em 31 de dezembro de 2006, o resultado de

Sociedade de Previdência Complementar UNISUL - PrevUnisul

Sociedade de Previdência Complementar -

PrevUnisul

220
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suas operações e seus fluxos financeiros correspondentes ao período de 01 de fevereiro a 31 de

dezembro de 2006 exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7 a Sociedade de Previdência Complementar

- PrevUnisul apresentou em 31 de dezembro de 2006, déficit técnico acumulado de R$ 12.089 mil.

O montante apresentado resulta de déficit técnico acumulado de R$ 10.968 mil apurado no Plano

de Benefícios UNISUL PREV e de R$ 1.121 mil apurado no Plano Misto de Benefícios UNISUL -

UniPrev. Conforme mencionado no Parecer Atuarial, datado de 09 de março de 2007, tendo em

vista a intenção da Patrocinadora em promover no decorrer do exercício de 2007 um processo de

migração dos atuais participantes do Plano de Benefícios UNISUL PREV para o Plano Misto de

Benefícios UNISUL - UniPrev, foi proposta a manutenção dos atuais Planos de Custeio. Caso não

ocorra a referida migração, deverão ser promovidos os ajustes necessários visando o equilíbrio

técnico dos correspondentes Planos de Benefícios.

Curitiba (PR), 19 de março de 2007.

CRC.PR 005.174/O-5

Marco Antônio Harger Lückmann

Contador

CRC SC-023.456/O-6 T/PR

Boeing & Associados

Auditores Independentes S/S

4.

UnisulPrev
Sociedade de Previdência Complementar Unisul
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EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR UNISUL - PREVUNISUL

CNPJ: 07.719.843/0001-91

EM MILHARES DE REAIS

A T I V O Exercício P A S S I V O Exercício
Atual Atual

DISPONÍVEL 26 EXIGÍVEL OPERACIONAL 672

Programa Previdencial 123REALIZÁVEL 22.373

Programa Administrativo 549Programa Previdencial 373

Programa de Investimentos 22.000 EXIGÍVEL ATUARIAL 34.238

Renda Fixa 22.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 34.238

PERMANENTE 422 Benefícios Concedidos 22.454

Imobilizado 1 Benefícios a Conceder 34.534

Diferido 421 (-) Provisões Matemáticas a Constituir (22.750)

RESERVAS (12.089)

EQUILÍBRIO TÉCNICO (12.089)

RESULTADOS REALIZADOS (12.089)

(-) Déficit Técnico Acumulado (12.089)

TOTAL DO ATIVO 22.821 TOTAL DO PASSIVO 22.821

BALANÇO PATRIMONIAL

Diclô Espedito Vieira
Diretor Superintendente e de Seguridade

José de Oliveira Ramos
Diretor Administrativo – Financeiro

Luiz Carlos Ventura
Contador - CRC-SC 11.509

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Diclô Espedito Vieira
Diretor Superintendente e de Seguridade

José de Oliveira Ramos
Diretor Administrativo – Financeiro

Luiz Carlos Ventura
Contador - CRC-SC 11.509

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR UNISUL - PREVUNISUL

CNPJ: 07.719.843/0001-91

Exercício
Atual

( + )

( - )

( - )

(+/-)

(-/+)

( = )

( + )

( - )

(+/-)

( - )

(+/-)

PROGRAMA PREVIDENCIAL

Recursos Coletados

Recursos Utilizados

Custeio Administrativo

Resultados dos Investimentos Previdenciais

Constituições/Reversões de Provisões Atuariais

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Recursos Oriundos de Outros Programas

Despesas

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa

Custeio Administrativo

Resultados Recebidos/Transferidos de Outros Programas

0

941

(580)

(87)

351

(11.243)

(10.618)

0

170

(170)

0

434

(83)

(351)

D E S C R I Ç Ã O

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Diclô Espedito Vieira
Diretor Superintendente e de Seguridade

José de Oliveira Ramos
Diretor Administrativo – Financeiro

Luiz Carlos Ventura
Contador - CRC-SC 11.509

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR UNISUL - PREVUNISUL

CNPJ: 07.719.843/0001-91

Exercício
AtualD E S C R I Ç Ã O

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS

(+/-)

( + )

( + )

(+/-)

( + )

( - )

( - )

(+/-)

(+/-)

( + )

( + )

( - )

( - )

( + )

( - )

(+/-)

(+/-)

( = )

PROGRAMA PREVIDENCIAL

ENTRADAS

Recursos Coletados

Recursos a Receber

Outros Realizáveis/Exigibilidades

SAÍDAS

Recursos Utilizados

Utilizações a Pagar

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

ENTRADAS

Outros Realizáveis/Exigibilidades

SAÍDAS

Despesas

Despesas a Pagar

Permanente

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa

FLUXO NAS DISPONIBILIDADES

112

569

941

(373)

1

(457)

(580)

123

(43)

506

506

(549)

(170)

43

(422)

(21.566)

(21.566)

(21.497)

( = ) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (21.497)

UnisulPrev
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

A S o c i e d a d e d e P r e v i d ê n c i a

Complementar UNISUL - PrevUnisul é uma

entidade fechada de previdência complemen-

tar, com personalidade jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, com autonomia

administrativa e financeira. Seu funcionamen-

to foi autorizado através da Portaria nº 203, de

01 de julho de 2005, da Secretaria de

Previdência Complementar - SPC, do

Ministério da Previdência e Assistência Social

- MPAS, publicada no Diário Oficial da União

EM MILHARES DE REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

7

de 04 de julho de 2005, tendo iniciado suas

atividades operacionais a partir de 01 de

fevereiro de 2006.

Constituída pela

têm como finalidade principal,

através dos Planos de Benefícios por ela

administrados, complementar os benefícios a

que têm direito auferir, como segurados da

Previdência Social, os seus Participantes e

respectivos dependentes.

Na forma de suas disposições estatutárias

e regulamentares a tem porPrevUnisul

Fundação Universidade

do Sul de Santa Catarina - UNISUL

PrevUnisul

, a

UnisulPrev
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objetivos primordiais:

Instituir, administrar e executar planos

de benefícios de natureza previdenciá-

ria da e de outras empresas ou

entidades com as quais venha a firmar

convênio de adesão;

Conceder benefícios e serviços

complementares ou não, assemelha-

dos aos da previdência social a empre-

gados e dependentes da e

demais patrocinadoras que tenham

assinado o termo ou convênio de

adesão, consoante às disposições

estabelecidas no estatuto e no regula-

mento do plano de benefícios;

Estabelecer contrato ou convênio com

entidades de direito público ou privado,

objetivando a consecução de seus

objetivos; e

Promover o bem estar-estar social dos

seus participantes, no que se refere aos

assuntos previdenciários.

Atualmente, a administra dois

Planos de Benefícios, sendo um estruturado

na modalidade Benefício Definido - BD,

denominado , e outro na

modalidade Contribuição Variável - CV,

denominado .

UNISUL

UNISUL

PrevUnisul

UNISUL PREV

UniPrev

�

�

�

�

Até 31 de outubro de 2006, O Plano

era administrado pela BB

Previdência Fundo de Pensão Banco do

Brasil.

Termo de Rescisão do Convênio

de Adesão com Trans fe rênc ia de

Administração de Plano de Benefícios

PrevUnisul,

UNISUL PREV

Mediante

firmado em 07 de fevereiro de 2006, entre a
BB Previdência Fundo de Pensão Banco
do Brasil, a Universidade do Sul de Santa
Catarina - UNISUL (Patrocinadora) e a

a Entidade passou a ser a

responsável pelo administração do citado
Plano de Benefício.

De acordo com o referido Termo de
Rescisão, a transferência do patrimônio
liquido do Plano apurado na data base de
24 de fevereiro de 2006, somente seria
concretizada após a aprovação do proces-
so pela Secretaria de Previdência
Complementar, ocorrida em 05 de outubro
d e 2 0 0 6 a t r a v é s d o o f í c i o n º
3.481/SPC/DETEC/CGAT.

Como decorrência, em novembro de
2006, foi efetivado o processo de transfe-
rência do patrimônio líquido apurado em
24 de fevereiro de 2006, acrescido das
variações ativas e passivas ocorridas até
31 de outubro de 2006, devidamente
consignadas em balancete contábil
levantado pela BB Previdência Fundo de
Pensão Banco do Brasil.

Em termos de benefícios, as principais

características de cada Plano estão assim

representadas:

UnisulPrev
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Plano UNISUL PREV

Quanto aos Participantes:

Quanto aos
Dependentes Beneficiários:

Plano UniPrev

Quanto aos Participantes:

Quanto aos Beneficiários:

a) Complementação de Aposentadoria

Normal;

b) Complementação de Aposentadoria

Antecipada;

c) Complementação de Aposentadoria

por Invalidez;

a) Complementação de Pensão por

Morte;

a) Aposentadoria Programada;

b) Aposentadoria Diferida;

c) Aposentadoria por Invalidez;

a) Pensão por Morte de participante

Ativo;

b) Pensão por Morte de Participante

Assistido;

No plano estruturado na modalidade

Benefício Definido ( ) os valores

dos benefícios são definidos previamente. A

patrocinadora e/ou participantes contribuirão

UNISUL PREV

com o necessário para viabilizar o pagamento

dos benefícios estipulados.

No plano estruturado na modalidade

Contribuição Variável ( ) os benefícios

programados (Aposentadoria Programada e

Diferida) apresentam a conjugação das

características das modalidades Contribuição

Definida e Benefício Definido. Dessa forma,

fase de acumulação dos recursos adota-se a

modalidade de Contribuição Definida e na

fase de percepção dos benefícios adota-se a

modalidade de Benefício Definido.

As demonstrações contábeis foram

elaboradas e estão sendo apresentadas em

conformidade com as práticas contábeis

adotadas no Brasil e estão de acordo com a

Resolução nº 5, do Conselho de Gestão de

Previdência Complementar (CGPC), de 30 de

janeiro de 2002 e alterações posteriores.

Essas demonstrações não requerem a

divulgação em separado de ativos e passivos

circulantes e de longo prazo, nem a apresen-

tação da demonstração das origens e

aplicações de recursos, a qual foi substituída

pela demonstração dos fluxos financeiros.

UniPrev

2. APRESENTAÇÃO

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UnisulPrev
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Tendo em vista a Entidade ter iniciados

suas atividades a partir de 01 de fevereiro de

2006, as presentes demonstrações contábeis

não estão sendo apresentadas de forma

comparativa.

As principais práticas contábeis adotadas

pela para elaboração das presen-

tes demonstrações contábeis foram as

descritas a seguir:

O resultado é apurado pelo regime de

competência, observados os princípios da

realização das receitas e da confrontação das

despesas.

As provisões matemáticas dos benefícios

de suplementação de aposentadorias e

pensões foram avaliadas com base em dados

estatísticos e cadastrais, e representam o

custo dos benefícios a serem pagos aos

participantes e assistidos.

O superávit / déficit técnico é apurado em

decorrência dos cálculos das corresponden-

tes provisões conforme evidenciado na nota

explicativa n° 7.

PrevUnisul

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Resultado das Operações

b) Contribuições

c) Programa de Investimentos

Renda fixa

d) Ativo Permanente

�

As contribuições são registradas pelo

regime de competência e representam os

valores devidos mensalmente pela patrocina-

dora e pelos participantes.

Os títulos e valores mobiliários adquiridos

para negociação antes do vencimento são

ajustados ao valor de mercado, enquanto

aqueles mantidos em carteira até o vencimen-

to, são avaliados pelo custo de aquisição,

acrescido dos rendimentos contratados pela

curva dos papéis.

Os valores que compõem o ativo imobiliza-

do, incorporados até 31 de dezembro de 2006,

estão contabilizados pelo valor de custo.

A depreciação é calculada pelo método

linear levando em conta às taxas determinadas

pela Resolução MPAS/CGPC nº 5, de 30 de

janeiro de 2002, alterada pela Resolução

MPAS/CGPC nº 10, de 05 de julho de 2002.

No diferido, estão registradas excepcional-

mente, as despesas administrativas exceden-

UnisulPrev
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tes aos valores arrecadados durante o exercí-

cio de 2006, as quais serão amortizadas tão

logo existam recursos disponíveis para tal fim.

As provisões matemáticas são determina-

das por consultoria atuarial independente

contratada pela e representam

os compromissos líquidos futuros assumidos

com relação aos benefícios concedidos e a

conceder aos participantes, assistidos e seus

beneficiários considerando os Planos de

Benefícios administrados pela Entidade. São

contabilizadas com observância ao regime de

competência

Os valores apresentados são derivados

das variações ocorridas nos programas

Previdencial, Administrativo e de Inves-

timentos, apurados com base nos acréscimos

e decréscimos registrados contabilmente.

Excepcionalmente, neste exercício, tendo em

vista a transferência do patrimônio líquido

vinculado ao Plano de Benefício Definido

administrado pela BB Previdência Fundo de

Pensão Banco do Brasil até 31 de outubro de

2006, cujos recursos foram gravados direta-

PrevUnisul

e) Provisões Matemáticas

f) D e m o n s t r a ç ã o d o s F l u x o s
Financeiros

mente no Programa de Investimentos em

contrapartida a um exigível atuarial, o fluxo

medido nas disponibilidades apresenta-se

negativo. Tal fato decorre exclusivamente das

alocações dos recursos financeiros ao

Programa de Investimentos sem a devida

contrapartida do Programa Previdencial.

Registra as contribuições devidas

mensalmente pela patrocinadora e

pelos participantes, cujo saldo no

montante de R$ 373 mil refere-se às

contribuições normais do mês.

Os investimentos financeiros

realizados pela estão

representados por aplicações em

Títulos de Renda Fixa, e são integral-

m e n t e c o m p o s t o s p o r L e t r a s

Financeiras do Tesouro - LFT emitidas

pelo Governo Federal.

PrevUnisul

4. REALIZÁVEL

4.1 Programa Previdencial

4.2 Programa de Investimentos

Características e Classificação�

UnisulPrev
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Considerando as disposições

estabelecidas na Resolução CGPC n°

4, de 30 de janeiro de 2002, alterada

pela Resolução CGPC n° 8 de 19 de

julho de 2002, referidos títulos estão

avaliados ao seu valor de mercado.

Os limites de investimentos da

Entidade são estabelecidos pela

Resolução n° 3.121, de 25 de setembro

de 2003, do Conselho Monetário

Nacional - CMN e alterações subse-

qüentes, que consolida o Regulamento

que disciplina a aplicação dos recursos

das entidades fechadas de previdência

complementar.

A Entidade está enquadrada nos

limites estabelecidos no Regulamento

anexo à referida Resolução nº 3.121 e

nas suas alterações subseqüentes.

Registra basicamente as obriga-

ções da Entidade relacionadas com a

� Limites de Investimento

5. EXIGÍVEL OPERACIONAL

5.1 Programa Previdencial

folha de pagamento de benefícios dos

participantes relativas ao mês em curso.

Registra os compromissos adminis-

trativos assumidos os quais serão

liquidados no exercício seguinte. Inclui

ainda o montante de R$ 404 mil relativo

a adiantamentos concedidos pela

Patrocinadora para coberturas de

despesas administrativas.

As provisões matemáticas são constituídas

sob bases atuariais, as quais são apuradas

pela empresa Data A Consultoria S/S Ltda.,

responsável pelos planos administrados pela

Entidade, e documentadas no Demonstrativo

dos Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA

individualizado para cada Plano de Benefícios.

Conforme Parecer Atuarial datado de 09 de

março de 2007, o exigível atuarial constituído

através das provisões matemáticas, é com-

posto da seguinte forma:

5.2 ProgramaAdministrativo

6. EXIGÍVEL ATUARIAL -
PROVISÕES MATEMÁTICAS

UnisulPrev
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Plano

BD CV Consolidado

Benefícios Concedidos

Benefícios do Plano........................................................
22.454 - 22.454

22.454 - 22.454

Benefícios a Conceder

Benefícios do Plano com a Geração Atual

Contribuição Definida.................................................. - 230 230

Benefício Definido....................................................... 42.053 2.266 44.319
-

Outras Contribuições da Geração Atual..................... (8.946) (1.069) (10.015)

-

33.107 1.427 34.534

Provisões Matemáticas a constituir

Serviço Passado ............................................................. (22.750) - (22.750)

(22.750) - (22.750)

32.811 1.427 34.238

a) Benefícios Concedidos

Benefícios do Plano�

Registra o valor dos compromissos

correspondentes aos benefícios

concedidos a serem pagos pela

aos par t ic ipantes,

assistidos e beneficiários em gozo de

benefícios de prestação continuada.

PrevUnisul

b) Benefícios a Conceder

Benefícios do Plano
com a Geração Atual
�

Registra o valor dos compromissos

líquidos correspondentes a benefícios a

conceder.

Registra o valor atual dos benefícios

a serem concedidos aos participantes

UnisulPrev
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da geração atual que ainda não

estejam em gozo de benefício de

prestação continuada, avaliados de

acordo com nota técnica atuarial.

Registra o valor atual das

contribuições futuras, a serem

realizadas pela patrocinadora e pelos

participantes da geração atual que

ainda não estejam em gozo de

benefícios de prestação continuada,

excluindo-se toda e qualquer

contr ibuição cujo recebimento

dependa do ingresso de novos

participantes, assim como, as

contribuições a serem recolhidas tanto

pelos integrantes da geração atual

durante o período de percepção dos

benefícios, quanto pela patrocinadora.

De acordo com o Parecer Atuarial emitido

pela empresa Data A Consultoria S/S em 09

de março de 2007, a apresentou

em 31 de dezembro de 2006 um déficit

atuarial consolidado de R$ 12.089 mil.

PrevUnisul

� Outras Contribuições
da Geração Atual

7. RESULTADOS REALIZADOS

Referido déficit, por Plano de Benefícios, está

assim representado:

Conforme Parecer Atuarial, o Déficit

Técnico Acumulado do Plano atingiu

em 31 de dezembro de 2006 o

montante de R$ 10.968 mil.

A adoção da Tábua AT 83 foi um dos

fatores que influenciou o resultado do

Plano, sendo responsável pelo

aumento dos compromissos dos

Benefícios a Conceder na ordem de

8,93% que corresponde a R$ 3.446 mil

e pelo aumento dos Benefícios

Concedidos na ordem de 10,44% que

corresponde a R$ 2.122 mil.

A rentabilidade nominal líquida

auferida no exercício pela aplicação

dos recursos garantidores do Ativo

Líquido do Plano, foi superior a meta

atuarial. O exigível atuarial ficou em

10,03% enquanto a rentabilidade do

Plano ficou em 15,31%, resultando num

ganho atuarial de 4,80%.

Conforme Parecer Atuarial, o Déficit

�

�

Plano UNISUL PREV

Plano UniPrev
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Técnico Acumulado do Plano relativo

aos benefícios estruturados na

modalidade de Benefício Definido

atingiu em 31 de dezembro de 2006 o

montante de R$ 1.121 mil.

O resu l tado def i c i tá r io fo i

influenciado principalmente pela

pequena massa de participantes que

aderiram ao Plano.

A rentabilidade nominal líquida

auferida no exercício pela aplicação

dos recursos garantidores do Ativo

Líquido do Plano, foi superior a meta

atuarial. O exigível atuarial ficou em

7,27% enquanto a rentabilidade do

Plano ficou em 8,46%, resultando num

ganho atuarial de 1,11%.

A legislação vigente dispõe que os

resultados deficitários apurados nos respectivos

Planos de Benefícios devem ser equacionados

mediante aumento no valor das contribuições,

instituição de contribuição adicional ou redução

do valor dos benefícios a conceder.

Tendo em vista a intenção da Entidade em

promover durante o exercício de 2007 um

processo de migração dos participantes

vinculados ao Plano BD para o Plano CV, está

sendo mantido o atual Plano de Custeio para

ambos os Planos.

Caso não ocorra o referido processo de

migração, deverão ser revistas as atuais

premissas previstas nos Planos de Custeio de

forma a se apurar o equilíbrio técnico dos

Planos.

Registram os resultados acumulados

obtidos pela Entidade nos diversos

programas, incluindo a formação de

resultado.

Os fundos são constituídos / revertidos

mensalmente aos programas a que se

vinculam, após a transferência do custeio

administrativo e da rentabilidade dos recursos

aplicados, juntamente com a diferença

positiva ou negativa entre os recursos

arrecadados e os recursos utilizados.

Conforme determinação da SPC, as

despesas de administração devem ser

d e s m e m b r a d a s e m d e s p e s a s d e

administração previdencial e despesas de

administração dos investimentos.

Os critérios adotados para a segregação

8. RESERVAS E FUNDOS

9. CUSTEIOADMINISTRATIVO

UnisulPrev
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Diclô Espedito Vieira
Diretor Superintendente e de Seguridade

José de Oliveira Ramos
Diretor Administrativo – Financeiro

Luiz Carlos Ventura
Contador - CRC-SC 11.509

das despesas de administração que durante o

exercício totalizaram R$ 591 mil, levaram em

conta a natureza dos gastos e sua relação

com os diversos programas.

Para o Programa de Investimentos foi

considerado o ressarcimento das despesas

realizadas e para o Programa Previdencial,

levou-se em consideração a participação

correspondente de acordo com o custeio

administrativo.

As transferências interprogramas são

efetuadas nas contas de resultado de forma a

registrar as cobranças e repasses de recursos

entre cada programa, as quais levam em

consideração os critérios estabelecidos pela

Resolução MPAS/CGPC nº 5, de 30 de

janeiro de 2002 alterada pela Resolução

MPAS/CGPC nº 10, de 05 de julho de 2002,

que podem ser assim resumidos:

Na demonstração de resultado do

Programa de Investimentos, a

rubrica "Resultados Transferidos

p a r a O u t r o s P r o g r a m a s "

corresponde ao resultado líquido

dos investimentos o qual é

10. TRANSFERÊNCIAS
INTERPROGRAMAS

�
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transferido para o Programa

Previdencial e para o Programa

Administrativo.

Na demonstração de resultado do

Programa Administrativo, o valor

referente à rubrica "Recursos

Oriundos de Outros Programas"

c o r r e s p o n d e a o c u s t e i o

administrativo que é transferido do

Programa Previdencial, ou do

Programa de Investimentos.

São José, 31 de dezembro de 2006.

�

UnisulPrev
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PLANO: UNIPREV

Início: Março de 2006

DESEMPENHO DO PATRIMÔNIO
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Evolução do Patrimônio - Plano BD
(Início em 01/11/06)
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PLANO: UNISULPREV

Início da gestão pela PrevUnisul: 01 de Novembro de 2006
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PATRIMÔNIO CONSOLIDADO

Planos UniPrev e UnisulPrev

Evolução do Patrimônio
Consolidado - CV/BD
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“As coisas mais importantes nunca devem ficar à
mercê das menos importantes.”

Goethe



239

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
PARA O EXERCÍCIO DE 2007

Política de Investimentos da Sociedade de
Previdência Complementar UNISUL -
PrevUNISUL para o Exercício de 2007

Resolução MPS/CGPC Nº 07, de 04 de Dezembro de 2003

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Esta política de investimento tem

como objetivo estabelecer diretrizes

gerais para a gestão de investimentos

da Sociedade de Previdência

9

C o m p l e m e n t a r U n i s u l -

PREVUNISUL

PREVUNISUL

, que disciplinem os

métodos e as ações referentes aos

processos decisórios e operacionais de

g e s t ã o d a s u a C a r t e i r a d e

Investimentos, em conformidade com a

legislação aplicável.

A possui 2 planos de

benefícios, denominados UnisulPrev e

UnisulPrev
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UniPrev. O Plano UnisulPrev é do tipo

Benefício Definido e o UniPrev é do tipo

Contribuição Definida, sendo que já

estão incluídos no Cadastro Nacional de

Plano de Benefícios (CNPB).

Alem da exigência legal, a adoção

desta Política de Investimento visa

assegurar o claro entendimento por

parte dos gestores, funcionários da

PREVUNISUL, participantes, bene-

ficiários e provedores externos de

serviços quanto aos objetivos e

restrições relativas ao investimento dos

ativos da Fundação; sobre os critérios

objetivos e racionais para a avaliação de

classes de ativos, de gestores e de

estratégias empregadas no processo de

investimentos.

A aplicação dos recursos da PREVUNISUL

deve se pautar, permanentemente, pela

seriedade e profissionalismo, conforme os

princípios de:

Prudência, para garantir que os

investimentos realizados estejam de

acordo com os objetivos da Fundação.

Obrigação fiduciária: prevalência do

interesse da Fundação sobre qualquer

outro.

1.2 Motivos da adoção

a.

b.

c.

2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
DOS INVESTIMENTOS

2.1 Objetivos de rentabilidade

Com disciplina: em todo o processo de

análise e de seleção de ativos, com

adoção de critérios de risco de crédito e

de mercado.

Os investimentos da PREVUNISUL,

deverão seguir os seguintes princípios

estratégicos :

Os objetivos de rentabilidade

devem ser fixados sempre tendo em

vista o entendimento de que a meta

est ra tég ica das ent idades de

previdência é garantir, a longo prazo, o

pagamento de benefíc ios aos

participantes e assistidos.

Dessa forma, a rentabilidade da

carteira de investimentos necessita

pelo menos atingir a Rentabilidade

Mínima Atuarial , que no caso do

PREVUNISUL é de IGP-DI+ 6% a.a., e

do UniPrev é de INPC + 6% a.a. ficando

definido que a gestão financeira deverá

obter o maior rendimento possível no

mercado financeiro.

UnisulPrev
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2.2 Estratégia de gestão
(ativa x passiva)

2.3 Estratégias de risco e retorno

A entidade reconhece que, no

mercado financeiro brasileiro atual, é

possível agregar rentabilidade às

carteiras através de uma gestão ativa

dos investimentos, e que, por outro

lado, este tipo de gestão agrega riscos

que devem ser convenientemente

geridos. A Gestão Ativa tem como

objetivo superar o rendimento do

benchmark da carteira. Para tanto, o

gestor se utiliza de previsões a respeito

do cenário econômico e do comporta-

mento dos preços dos ativos financeiros

para, desviando do benchmark a

composição da carteira, agregar valor a

esta. Os prêmios assim obtidos resul-

tam de posições que geram volatilidade

na rentabilidade da carteira em relação

à rentabilidade proporcionada pelo

benchmark. A este tipo de volatilidade

dá-se o nome de “Risco Ativo”.

A entidade acredita que gestão de

resultados e riscos não podem ser

dissociados, por ambos serem dimen-

sões igualmente importantes da

performance dos investimentos.

Dada a situação da PREVUNISUL,

tendo em vista que existem questões

de indefinições sobre o comportamento

dos colaboradores em relação ao

ingresso e as migrações de plano,

pretende-se manter uma política

conservadora.

Estão autorizados todos os ativos

permitidos pela legislação vigente,

conforme descrito nos itens 3.4 e 5.1.4

deste documento.

No caso de aplicações em fundos

de investimento, estes deverão

obedecer ao enquadramento exigido

pela legislação em vigor, e este fato

deverá ser comunicado à PrevUnisul

por escrito, pelo administrador do fundo

específico.

A entidade reconhece que, no

mercado financeiro brasileiro atual,

através de uma gestão ativa, é possível

agregar rentabilidade às carteiras

através de exercício tanto de market

timing (antecipação a movimentos do

mercado como um todo) como de

capacidade superior de seleção de

ativos (seletividade), e que, por outro

lado, esse tipo de gestão agrega riscos

que devem ser convenientemente

geridos.

2.4 Ativos autorizados

2.5 Posicionamento estratégico
frente a market timing e seleção de
ativos

UnisulPrev
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2.6 Definição de mandatos
especialistas

2.7 Definição de benchmarks

A entidade reconhece que há

gestores no mercado financeiro

brasileiro que se destacam na gestão

de classes específicas de ativos e, por

isso, podem agregar resultados aos

investimentos. Entretanto, como se

tratam de aplicações em fundos de

investimentos abertos, os mandatos

dos gestores ficam restritos aos

previstos no regulamento do fundo.

A entidade pode adotar como

benchmarks para suas aplicações em

renda variável tanto o IBX quanto o

Ibovespa, uma vez que estes são os

índices considerados pelo mercado

como aqueles que se posicionam com

mais freqüência próximos à fronteira

eficiente dos investimentos.

Para renda fixa, adota-se o CDI,

exceto para mandatos especialistas de

gestão de ativos de renda fixa com

rentabilidade atrelada a índices de

inflação, para os quais deve ser

definido um benchmark específico.

3. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO

3.1 Gestão de risco de crédito

As diretrizes gerais que devem direcio-

nar as políticas de risco da entidade são as

seguintes:

Será autorizada, sem necessidade

de consulta ao Conselho Deliberativo,

a aquisição de títulos com baixo risco

de crédito.

Considerar-se-á de baixo risco de

crédito o título, a instituição, título ou

fundo que apresentar classificação de

“rating” melhor ou igual aos níveis

elencados no quadro 1, por pelo menos

uma das agências de “rating” ali

listadas, e não apresentar classificação

de “rating” inferior a esses mesmos

níveis por qualquer das agências aqui

listadas;

UnisulPrev
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BBB -

Títulos Fitch SR Rating S&P LF Rating Moody’s

Curto Prazo

(até 12 meses)
F3 SrB brA3 BBB BBB

Longo Prazo

(acima de 12 meses)
BBB brBBB BBB BBB
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QUADRO 1

Caso haja mudança no “rating” de um

fundo que já faça parte da carteira de

investimentos da PREVUNISUL, de tal modo

a torná-lo incompatível com as diretrizes aqui

apresentadas, deverá ser solicitado seu

resgate imediatamente.

A ent idade deve ut i l izar a

metodologia de value at risk para

gestão do risco de mercado de seus

investimentos em renda fixa e, para

tanto, deve manter um sistema de

cálculo que lhe permita fazer tal

análise.

O “value at risk” das carteiras de renda

fixa será de 2,0% para um período de

21 dias úteis, com intervalo de

confiança de 95% e calculado

semanalmente. No caso de fundos

multimercados e balanceados este

valor será de 5,0%, também para 21

dias úteis e 95% de confiança

estatística.

3.2 Gestão de risco de mercado

3.3 Gestão de risco ativo em renda
variável

3.4 Gestão de risco de liquidez

A entidade deve controlar o risco

ativo dos investimentos em renda

variável apurando o desvio-padrão das

diferenças entre as rentabilidades

diárias das carteiras e as do benchmark

a elas associado. Este valor, o

“tracking-error”, será de 10% ao ano,

no máximo, em cada carteira.

Visando manter a liquidez dos

ativos, a entidade não considera

aplicação de recursos em ativos

imobiliários, nem mesmo os destinados

ao funcionamento da sede da entidade.

Além disso, O Conselho Deliberativo

deve aprovar os investimentos que

acarretem em participação relevante

em empresa (inclusive participação em

Conselho de Administração), seja de

forma direta ou através de fundos de

investimento.

UnisulPrev
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3.5 Gestão de risco legal

3.6 Gestão de risco operacional e
risco de não compliance

3.7 Diversificação de risco
de gestão

A entidade deve contar com apoio

de advogado qualificado a assessorá-

la em questões de caráter jurídico e

tributário atinentes aos processos de

investimentos e agir de forma proativa

na gestão de risco legal.

Deverá ser efetuado resgate de

recursos de fundo cujo gestor ou grupo

financeiro do qual faça parte passe a

ser considerado como de comporta-

mento ético duvidoso. Neste caso, os

recursos não poderão ser transferidos

para outro fundo do mesmo gestor,

devendo este ser considerado inapto

para gerir recursos da PREVUNISUL.

O risco de gestão está associado a

possíveis perdas em função da

atuação dos gestores de carteiras, e

compreende três aspectos: risco

técnico, risco gerencial e risco de “não-

compliance”. A fim de minimizar a

exposição da PREVUNISUL a estes

riscos, a carteira de fundos de

investimento deve ser diversificada, de

modo a diminuir o impacto de even-

tuais problemas sobre o total dos

recursos da entidade.

O risco de gestão, entre outros

aspectos, é função da qualificação do

quadro diretivo, técnico e admi-

nistrativo, a adequação dos pro-

cedimentos, ro t inas e regras

operacionais, os sistemas de

informação e controle e os sistemas de

risco e análise.

Cada gestor poderá administrar

no máximo XX% do patrimônio total

da entidade, entendendo-se o valor

total sob gestão de uma instituição

como a soma dos recursos

aplicados nos fundos de um gestor

específico, independente da

modalidade. O valor máximo que

será admitido sob gestão de cada

instituição obedecerá à tabela do

item 3.8.

A PREVUNISUL manterá

durante toda a vigência desta

política um controle do desem-

penho dos fundos onde aplica seus

recursos, apurando mensalmente

indicadores de rentabilidade e

3.7.1. Risco de gestão

3.7.2. Controle de Performance:

UnisulPrev
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tr imest ra lmente conduz indo

r e u n i õ e s d e a v a l i a ç ã o d e

performance com os gestores

desses fundos.

A seleção de um fundo para

compor a carteira de investimentos

da PREVUNISUL passa por duas

abordagens: a aprovação da uma

instituição gestora, e a avaliação de

desempenho do fundo sob análise.

A seleção do(s) gestor(es) é feita

com base nos critérios quantitativos

e qualitativos indicados a seguir, e

aprovada pela Diretoria Executiva:

Solidez e imagem da instituição

Experiência na gestão de

recursos de EFPPs

Qualidade da equipe e

“turnover”

Qualidade do atendimento da

área de relacionamento

Desempenho dos fundos sob

gestão da instituição, na

modalidade desejada pela

3.7.3. Processo de Escolha dos
fundos:

Critérios qualitativos

Critérios quantitativos

PREVUNISUL, em bases de

retorno ajustado por risco, por

um período mínimo de 6

meses.

A seleção de um fundo deve se

basear em seu desempenho

medido em bases de retorno

ajustado por risco, na adequação de

seu regulamento à Política de

Investimentos da PREVUNISUL na

análise da composição de sua

carteira e na taxa de administração

cobrada. A PREVUNISUL efetuará

resgate imediato de fundos que

tenham seu regulamento alterado

de forma a ficar em desacordo com

a Política de Investimentos, bem

como de qualquer fundo cuja

carteira, embora em conformidade

com a Política de Investimentos,

passe a manter ativos considerados

inadequados pe la Di re tor ia

Executiva e pelo Comitê de

Investimentos.

Tanto os investimentos em

títulos emitidos por instituições

financeiras como em fundos, ou

seja, recursos sob gestão de uma

instituição, deverão obedecer aos

limites estipulados na tabela abaixo.

No caso de títulos, os valores

3.8 Limites operacionais

UnisulPrev
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PL (R$ milhões) Gestor Máximo (do PL da PREVUNISUL)

de 200 (inclusive) a 400 (exclusive)

de 401 (inclusive) a 600 (exclusive)

de 601 (inclusive) a 800 (exclusive)

de 801 (inclusive) a 1 Bi (exclusive)

maior que 1 B

5%

10 %

20 %

30 %

50 %

denominados na coluna PL se

referem ao patrimônio líquido da

instituição financeira. No caso de

fundos de investimento, os valores

da mesma coluna devem ser

entendidos como patrimônio líquido

consolidado do grupo financeiro ao

qual pertence à instituição gestora

do fundo.

N o c a s o d e

, isto é, não pertencentes

a grupos financeiros, não se

aplicará à tabela acima e o limite

máximo do total dos recursos da

PREVUNISUL sob gestão de cada

empresa deste tipo é de até 50% do

PL da PREVUNISUL.

e m p r e s a s

independentes de gestão de

recursos

4. PROCESSO DE PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

4.1 Processos de formulação de
cenários

Os cenários utilizados na definição

da alocação dos recursos entre macro-

classes de ativos serão, pre-

ferencialmente, os informados no

relatório Focus, do Banco Central, e

principalmente a média dos Top 5,

assim identificados pelo Banco Central

como aqueles que apresentam maior

índice de acertos em suas previsões.
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4.2 Processo de projeção dos
passivos atuariais

4.3 Processo orçamentário

A projeção dos passivos atuariais

deve ser realizada por empresa

especializada, contratada para este fim

pela Diretoria Executiva. Esta projeção

servirá de base para alocação

estratégica de recursos e, portanto,

deve ser disponibilizada anualmente e

em tempo hábil para que a alocação se

proceda.

O fluxo de caixa orçado para as

despesas da entidade, dependendo de

sua magnitude, pode ser fator

relevante no processo de alocação

estratégica de recursos, portanto, deve

ser disponibilizado anualmente e em

tempo hábil para que a alocação se

proceda.

Considerando-se os objetivos de

rentabilidade expostos no item 2.1

desta política de investimentos e as

estratégias de gestão de risco,

expostas no item 3, a entidade

conduzirá, anualmente, um processo

de alocação estratégica de recursos

onde serão definidos, à luz dos

passivos atuariais e operacionais da

entidade, as faixas de aplicação em

cada segmento.

Os investimentos da PREVUNISUL, no

ano de 2007, obedecerão aos limites

definidos pela Res.CMN 3121, abaixo

discriminados:

4.4 Processo de definição da
alocação estratégica de recursos

5. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS
RECURSOS

Obs.: Os retornos estão expressos em termos reais, isto é, acima da inflação projetada.

65% 75% 100% 100% 8,38% 0,88%

0% 17,5% 25% 50% 16,45% 22,79%

0% 7,5% 15% 15% 6,32% 0,00%

9,64% 4,10%

6,00% 0,00%

3,64% 4,10%

SEGMENTO
LIMITE

INFERIOR

PONTO

ÓTIMO

LIMITE

SUPERIOR

LIMITE

RES. 3121

RETORNO

ESPERADO

DESVIO

PADRÃO

R. FIXA

R. VARIÁVEL

EMPRÉSTIMOS

SUPERÁVIT ESPERADO

TOTAL

META ATUARIAL

QUADRO 1
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RETORNOS NOMINAIS 1 ANO 5 ANOS

IGPM

SELIC

RENDA VARIÁVEL

4,00% 22,99%

12,38% 69,63%

20,44% 193,77%

QUADRO 2

As estimativas de retorno e risco, este

calculado com base no critério de “tracking

error”, ou seja, desvio padrão de retornos ao

redor de um “benchmark” ou meta, foram

obtidas a partir de modelo estatístico que leva

em consideração as covariâncias entre os

fatores de risco analisados. O desvio padrão

de 4,10% ao ano, apurado, de forma “ex ante”,

para o retorno real ( daacima do INPC)

carteira total, corresponde à volatilidade

esperada para as divergências não

planejadas entre a rentabilidade dos ativos e

a meta atuarial.

Os cenários econômicos que serviram de

base para tais projeções mostram os

seguintes valores esperados para o INPC o

retorno acumulado da taxa SELIC e o retorno

acumulado da renda variável:

,

5.1 Atribuição de limites
operacionais e características
gerais dos ativos elegíveis para
compor as carteiras de
investimento

5.1.1 Renda fixa e renda variável

Além dos direcionamentos já

impostos por esta polí t ica de

investimentos, a entidade adota os

seguintes limites operacionais e

restrições:

A entidade deve se submeter

aos limites operacionais impostos

pela legislação em vigor.

5.1.2 Empréstimos e
financiamentos

Modalidade operacional do

e m p r é s t i m o a i n d a n ã o

disponibilizada aos participantes,

estando previsto estruturá-la no

decorrer do ano de 2007. Intenção

é usar sua adoção como fator de

atratividade para o ingresso de

colaboradores como participantes

da PREVUNISUL.
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Critérios a serem adotados quando da
implantação:

5.1.3 Derivativos

a.

b.

c.

d.

O participante deverá possuir pelo

menos 12 meses de filiação a PREVUNISUL;

A rentabilidade do empréstimo deverá

estar projetada em pelo menos 2 pontos

percentuais acima da meta atuarial.

O contrato não deverá possuir prazo

superior a 36 meses;

As taxas incidentes sobre os emprésti-

mos deverão ser apropriadas para cada

modalidade de plano a que pertence o

participante.

Quando utilizados para efeito de

hedge das posições, a entidade

segue as mesmas restrições

impostas pela legislação vigente.

No caso de alavancagem das

posições, além das limitações

impostas pela legislação vigente, as

carteiras que recebem os investi-

mentos da entidade devem respei-

tar os limites de “value at risk”

impostos pelo item 3.2 desta

política de investimentos, além dos

limites de alavancagem estabeleci-

dos na legislação.

5.1.4 Participações

5.1.5 Imóveis

6. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS
DO MERCADO FINANCEIRO

6.1 Gestores de recursos

6.1.1 Fluxo de informações

As participações relevantes,

conforme descritas no item 3.4

desta política de investimentos,

devem ser analisadas caso a caso

pelo Conselho Deliberativo e só

depois de aprovadas podem fazer

parte da carteira de investimentos

da entidade.

As aplicações em imóveis,

conforme descrito no item 3.4 desta

política de investimentos, não

deverão ser consideradas para

compor a carteira da entidade, nem

mesmo sendo aquisição de ativos

imobiliários destinados ao funciona-

mento da sede da entidade.

No âmbito desta política de

investimentos, a entidade deve

garantir um fluxo de informações

com os gestores de recursos que
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permita a correta avaliação de sua

performance, o recebimento de

projeções de cenários macro-

econômicos, o processo de avalia-

ção de propostas de investimento

em ativos que requeiram aprovação

da entidade e controle dos limites

operacionais e de risco.

A revisão das aplicações em

fundos de investimentos acontece-

rá pelo menos uma vez por semes-

tre, com base em avaliação de

performance das posições manti-

das pela PREVUNISUL.

O processo de seleção, contra-

tação e destituição dos gestores

considerados aptos a administrar

recursos da PREVUNISUL devem

seguir padrões técnicos e de

per formance def in idos pela

Diretoria da entidade em conjunto

com o Conselho Deliberativo, que

levem em conta os riscos técnico,

gerencial e de não compliance

associados ao gestor.

6.1.2 Processo de revisão das
aplicações em fundos de
investimentos

6.1.3 Processo de seleção,
contratação e destituição de
gestores

6.1.4 Processo de controle de
performance dos investimentos

6.1.5 Processo de negociação
de taxas de administração e
performance

As carteiras onde estão aplica-

dos os recursos da PREVUNISUL

devem ser avaliadas continuada-

mente por critérios de retorno

ajustado por risco, segundo

metodologia definida pela Diretoria

da entidade em conjunto com o

Conselho Deliberativo.

O processo de negociação de

taxas de administração e perfor-

mance deve ser conduzido de

forma a garantir preços compatíveis

com os praticados pelo mercado

para os volumes e tipos de mandato

negociados.

No caso dos fundos abertos,

este quesito será considerado

sempre na seleção do fundo que

receberá o investimento, optando-

se,entre fundos de performance

semelhante, aquele que apresen-

tar menores custos em termos de

taxas de administração e de

performance.
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6.2 Custodiante

6.2.1 Fluxo de informações

6.2.2 Processo de seleção,
contratação e destituição de
custodiante

6.2.3 Processo de negociação
de preços de custódia

�

�

�

No âmbito desta política de

investimentos, a entidade deve

garantir um fluxo de informações

com o custodiante, que permita o

controle dos limites operacionais

legais, disponibilização de informa-

ções legais e a alimentação dos

sistemas de gestão de risco de

mercado e controle de desempe-

nho.

Para se qual i f icar ao

exercício da função de custodiante

dos recursos da entidade, a institui-

ção deve atender aos seguintes

requisitos:

Ser uma instituição de

primeira linha

Possuir tradição em custó-

dia

O processo de negociação de

taxas de custódia deve ser conduzi-

do de forma a garantir preços

compatíveis com os praticados pelo

mercado para os volumes negocia-

dos.

Para se qualificar ao exercício

das funções de consultor e auditor

da entidade, a instituição deve

atender aos seguintes requisitos:

Ser reconhec ida pe lo

mercado como uma empresa que

presta serviços de qualidade

Possuir tradição na atividade

que desenvolve

Possuir registro nos órgãos

reguladores, quando estabelecido

pela legislação em vigor sua

necessidade.

O processo de negociação de

preços de serviço de consultoria e

auditoria deve ser conduzido de

forma a garantir preços compatíve-

is com os praticados pelo mercado.

6.3 Consultorias eAuditorias

6.3.1 Processo de seleção,
contratação e destituição de
consultorias e auditorias

6.3.2 Processo de negociação
de preços de serviço de consul-
toria e auditoria

�

�

�
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7. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A divu lgação desta Pol í t i ca de

Investimentos, bem como qualquer revisão da

mesma, será feita aos participantes até 30

dias após a sua aprovação pelo Conselho

Deliberativo da PREVUNISUL, conforme

consta no artigo7º do capítulo IV da Instrução

SPC nº 07 , de 10 de agosto de 2005.

As informações gerenciais que devem

estar disponíveis aos participantes da

entidade, são aquelas já listadas nesta

política de investimentos.

Os participantes devem receber as

informações relativas à rentabilidade da

carteira comparada com o benchmark de

cada segmento e com a política de investi-

mentos da entidade.

Trimestralmente, o Conselho Deliberativo

e o Conselho Fiscal receberão as informa-

ções necessárias ao acompanhamento da

execução desta Política de Investimentos.

As informações legais devem ser disponi-

bilizadas com a periodicidade, a qualidade e o

padrão requeridos pelo regulamento legal.

8. REGULAMENTAÇÃO

As atas das reuniões da Diretoria da

entidade e do Conselho Deliberativo que

aprovam os pontos previstos nesta política de

investimentos são parte integrante desta.

A presente Política de Investimentos foi

aprovada pelo Conselho Deliberativo,

conforme consta na Ata Nº 06/06 daquele

Conselho e enviada à Secretaria de

Previdência Complementar – SPC, de acordo

com a legislação pertinente.

OBS:
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HOMENAGEM AO PRIMEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO E
PRIMEIRO CONSELHO FISCAL

O primeiro Conselho Deliberativo e o

primeiro Conselho Fiscal foram compostos

por pessoas indicadas pela Patrocinadora, de

acordo com o que faculta o Art. 71 do Estatuto,

tendo seus mandatos encerrados em 15 de

agosto de 2006.

O principal trabalho desenvolvido pelos

Conselheiros foi voltado à consolidação das

ações para que a Prev Unisul pudesse existir.

Nesse sentido, todo esforço para

concretizar os ordenamentos legais e

jurídicos, inclusive com ajuda na correção de

10

textos, onde as experiências profissionais de

cada um foram de grande valia, permitiram

que nenhuma correção fosse exigida pelos

órgãos regulamentadores e fiscalizadores.

Todo apoio, dedicação e participação

constituíram o alicerce básico para que esta

Entidade fosse implantada.

Nesse sentido, a Diretoria Executiva

presta uma justa homenagem registrando

através do Portal dos Dirigentes junto a sala

dos Conselhos, as fotos dos Conselheiros

fundadores.
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PRIMEIRO CONSELHO DELIBERATIVO

2005 -2006
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Rafael Peteffi da Silva
Vice-presidente

Laudelino Santos Neto
Conselheiro

Marcus Vinícius A. de Lima
Conselheiro

Wilson Schuelter
Conselheiro

Aleir Medeiros Martins
Coselheiro
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PRIMEIRO CONSELHO DELIBERATIVO

2005 -2006
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Mauro Francisco Hawerroth
Conselheiro Antônio Victorino Ávila

Conselheiro

João Batista Cascaes
Coordenador
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ao completarmos o primeiro ano de

atividades da PrevUnisul, uma iniciativa da

Universidade do Sul de Santa Catarina –

UNISUL, que, acompanhando a tendência

das grandes organizações, também pensou

no futuro de seus colaboradores, espe-

cialmente no que se refere à aposentadoria

complementar.

É fato inegável, por uma questão cultural,

que muitos colaboradores da Universidade

somente pensam na questão salarial

complementar quando estão próximos de

11

completar o tempo de serviço ou de

contribuição junto ao INSS. E o que

descobrem? Que os anos passaram, que a

renda advinda dessa aposentadoria será

insuficiente para manter o padrão de vida até

então existente.

Para que dificuldades dessa natureza e

outras sejam evitadas, a Reitoria da Unisul,

na qualidade de Patrocinadora do Plano

UniPrev, estendeu essa oportunidade a todo

o seu quadro funcional que prevê o Plano de

Benefício de Risco – invalidez permanente
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causada por doença ou acidentes, e se a

morte do titular ocorrer, a pensão vitalícia ao

dependente legal está assegurada.

Este é o grande diferencial deste plano.

Como todo excelente Plano, passada a

fase de implantação, a Diretoria Executiva

está envidando todos os esforços para que

toda a comunidade universitária seja

partícipe desse plano, que é uma segurança a

cada colaborador, com um futuro condizente

a sua qualidade de vida conquistada ao longo

dos anos de efetivo trabalho junto a nossa

Instituição de Ensino Superior.

Na qualidade de Presidente do Conselho

Deliberativo da PrevUnisul, registro, com

muita satisfação, toda a dedicação e postura

profissional dos integrantes desse Conselho,

bem como aos membros do Conselho Fiscal

e à incansável atuação da Diretoria Executiva

pelo êxito até aqui alcançado.

Curt Hadlich

Presidente
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Pautado na tríade – consolidar, crescer e

desenvolver – a Prev Unisul traça seu

planejamento para o ano de 2007, dentro dos

objetivos que a torne uma Entidade visível aos

interesses de seus participantes e com

elevado conceito regional.

Implementar ações com apoio da área

de Comunicação e da Reitoria da UNISUL,

com objetivo de atingir o máximo possível de

adesões dos funcionários da atual

Consolidar:

�

OS DESAFIOS PARA 200712

Patrocinadora e que ainda não possuem

Plano de Aposentadoria Complementar.

Buscar o equilíbrio financeiro do Plano

UnisulPrev, permitindo um processo de

migração que contemple os objetivos ao qual

se propõe, sem afetar os direitos de cada

participante.

Efetuar o recadastramento de todos os

participantes dos Planos UnisulPrev e

UniPrev, mantendo-os atualizados, conforme

exige a legislação pertinente.

�

�
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Zulmar Pedro Pereira

Área Financeira

Ana Paula Silvia Bertoldo

Área de Cadastro

�

�

�

Finalizar os estudos e implantar o

processo de migração dos participantes do

Plano UnisulPrev para o Plano UniPrev.

Expandir o número de Patrocinadores

e/ou Instituidores, principalmente Univer-

sidades do Estado e Empresas no âmbito

regional ou nacional.

Gerir com eficiência os ativos da

Entidade, buscando no mercado financeiro,

os melhores rendimentos, através da

diversificação de gestores.

Crescer:

Desenvolver:

�

�

Concluir os estudos para implantação

do sistema de empréstimo consignado aos

participantes dos Planos, com efetivação a

partir do próximo ano.

Criar e implementar, com auxilio da

Inside System, empresa que presta serviços

na área de informática, sistema virtual de

informações aos participantes dos Planos,

através do site próprio, permitindo à todos

consultar seus extratos, a política de

investimentos anual, a performance do

patrimônio e demais informações de interesse

dos participantes.
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