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APRESENTAçãO 

A Sociedade de Previdência Complementar – PREVUNISUL apresenta aos 

seus participantes e as suas Patrocinadoras, o Relatório Anual das Atividades 

relativas ao exercício social de 2012.

Neste relatório você poderá acompanhar o Balanço Patrimonial, as Demons-

trações Contábeis e os Pareceres: Atuarial, dos Auditores Independentes e do 

Conselho Deliberativo. 

Estas são as informações obrigatórias, mas, você poderá acompanhar tam-

bém outras informações ligadas à área de Seguridade e de Investimentos.

O Relatório Anual cumpre ao que estabelece a Resolução CGPC Nº 23, de 23 

de dezembro de 2006 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar e 

a Instrução SPC Nº 14, de 18 de janeiro de 2007 e aos dispositivos estatutários 

e regulamentares.

Desejamos a todos uma boa leitura!



4. DIRETORIA ADmINISTRATIVA E FINANCEIRA
4.1 Gráfico de Rentabilidade

4.2 Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos

4.3 Evolução do Patrimônio

4.4 Política de Investimentos 

4.5 Informações segregadas sobre as despesas do Plano de Benefícios

5. DEmONSTRAçõES CONTáBEIS
5.1 Balanço Patrimonial 

5.2 Demonstração da mutação do Patrimônio Social (DmPS) - consolidado

5.3 Demonstração da mutação do Ativo Líquido (DmAL) – UniPrev

5.4  Demonstração do Ativo Líquido (DAL) – UniPrev

5.5 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) – consolidada

5.6 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP) – UniPrev

6. NOTAS ExPLICATIVAS àS DEmONSTRAçõES CONTáBEIS 
     CONSOLIDADAS

7. PARECERES
7.1 Parecer dos Auditores Independentes

7.2 Parecer Atuarial 

7.3 manifestação do Conselho Deliberativo

1. mENSAGEm DO DIRETOR SUPERINTENDENTE   

2. ÓRGãOS ESTATUTáRIOS
2.1 Conselho Deliberativo

2.2 Diretoria Executiva

2.3 Conselho Fiscal

2.4 Comitê Gestor de Investimentos

3. DIRETORIA DE SEGURIDADE

SUMÁRIO

08

10

12

14

22

30

50



RELATÓRIO ANUAL 2012   |   Administrativo e Financeiro PREVUNISUL   |   UniPrev8 9

O ano de 2012 destaca-se pela consolidação das mudanças projetadas pelas Dire-

torias da PREVUNISUL, cujo foco principal é a disseminação da cultura previdenci-

ária e financeira entre os participantes.

O compartilhamento do Programa de Educação Financeira e Previdenciária com as 

treze instituições que integram a Associação Catarinense das Entidades de Previ-

dência Complementar – ASCPrev, teve seu esforço recompensado pela conquista 

da premiação  concedida pela Associação Brasileira das Entidades de Previdência 

Complementar – ABRAPP, do Prêmio Nacional de Seguridade Social, cuja entrega 

se deu por ocasião do 33º Congresso Nacional de Previdência Complementar, em 

outubro de 2012 em São Paulo.

A PREVUNISUL, através da participação ativa da Diretoria de Seguridade, teve seu 

Programa aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

– PREVIC em 2012.

Em decorrência desse Programa, denominado A Escolha Certa, algumas ações já 

foram executadas no ano passado e continuam a ser implementadas no decorrer 

deste ano.

Outro fato marcante em 2012 foi a eleição para novos membros do Conselho Deli-

berativo e Fiscal da Entidade, para o período 2012/2015, cuja cerimônia de posse 

ocorreu no dia 17 de agosto, com a participação do Reitor e do Secretário Executivo 

da Patrocinadora UNISUL. 

Em virtude da atual legislação, devemos concluir no decorrer de 2013 o processo 

de certificação dos gestores da PREVUNISUL, junto ao Instituto de Certificação da 

Seguridade Social – ICSS.

1. 

Para fomentar o conhecimento dos Conselheiros sobre previdência, vários cursos 

foram executados através da ASCPrev, com conteúdos específicos voltados a capa-

citação de Conselheiros, Dirigentes e corpo Técnico das Entidades associadas. Tais 

cursos terão continuidade durante o ano de 2013 também. 

Com a efetivação da sede da PREVUNISUL em Tubarão no Centro de Convivência da 

UNISUL, a Diretoria Administrativa e Financeira passou a fazer os atendimentos es-

pecíficos naquela unidade. Já a Diretoria de Seguridade está instalada no escritório 

junto ao Centro Empresarial Pedra Branca no município de Palhoça, prestando os 

atendimentos pertinentes a sua área.  

Independente do local, a Entidade está estruturada para prestar os esclarecimentos 

necessários a participantes e assistidos em ambos os locais.

No ano que se inicia com certeza novos desafios surgem, principalmente aqueles de-

correntes das mudanças no mercado financeiro requerendo dos Fundos de Pensão a 

habilidade para buscar os melhores rendimentos para o patrimônio constituído pelos 

participantes. Neste sentido, estamos em permanente conexão com nosso gestor, al-

terando sempre que necessário as aplicações visando a melhor rentabilidade possível.

Cumprimos, portanto, a habitual tarefa de prestar a todos os participantes e assisti-

dos as informações legais da Entidade, através do presente Relatório.

Diclô Espedito Vieira

Diretor Superintendente

mENSAGEm DO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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A Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL possui os seguintes órgãos 

estatutários de Administração, de Controle Interno e de Assessoramento. 

Na Administração se enquadram o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, no 

Controle Interno se situa o Conselho Fiscal e no Assessoramento temos o Comitê Ges-

tor de Investimentos.  Assim, cada órgão exerce seu papel no âmbito de suas atribuições. 

CONSELhO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo é órgão de deliberação colegiada. 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES

Alex Sandro Sotero Isidoro* áureo dos Santos

Artur Fabiano holthausen da Silva Demétrio Nazari Verani

Felipe de Souza Bez Enedina Rodrigues Bento Lorenzi

Ingo Louis hermann João Jerônimo de medeiros

margarete Freitas martins Preve Naudy Brodbeck may

marina Larissa Vitor Solange Zanatta Piva

Rodrigo Santana** Wilson Tenfen

Sandro Giassi Serafim Zulmar Pedro Pereira

* Presidente do Conselho | ** Vice-Presidente do Conselho.

DIRETORIA ExECUTIVA

A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe também ge-

rir os planos de benefícios, os seus recursos e programas, em estrita observância das 

normas legais, do Estatuto e dos respectivos regulamentos, bem como das diretrizes 

e deliberações emanadas do Conselho Deliberativo.

MEMBROS TITULARES CARGOS

Diclô Espedito Vieira Diretor Superintendente

José de Oliveira Ramos Diretor Administrativo e Financeiro 

Ana Paula Silvia Bertoldo Diretora de Seguridade

CONSELhO FISCAL

O Conselho Fiscal é órgão de controle interno da Entidade, cabendo-lhe fiscalizar e 

emitir pareceres acerca da gestão administrativa e econômico-financeira. 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES

Raquel Barreto** Alexandre Salvalaggio da Rosa

Tarcísio dos Santos Júnior* José Tadeu Freitas martins

Paulo Fernandes Sotero

* Coordenador | ** Vice-Coordenadora.

COmITê GESTOR DE INVESTImENTOS

O Comitê Gestor de Investimentos é órgão de assessoramento da Entidade, cabendo-

lhe a análise das aplicações financeiras através do Gestor Banco Fator S/A.

MEMBROS Representação

José de Oliveira Ramos Coordenador

Flávio Prá Representante dos participantes Ativos

Jaime Genovez Representante dos Assistidos

Zulmar Pedro Pereira
Representante da Gerência Financeira 

da PREVUNISUL

Tulnê Sebastião Velho Vieira Representante da área Atuarial

2. 
ÓRGãOS ESTATUTáRIOS
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A PREVUNISUL encerrou o exercício de 2012 com 825 participantes ativos na base 

cadastral do Plano misto de Benefícios UniPrev. 

Durante este período, 187 novas adesões foram realizadas ao plano. Acompanhe a 

evolução do número de participantes ativos ao final de cada exercício:

 

* Considerando ao final de cada ano todas as entradas e também as saídas.

 Através do Instituto do Resgate, foram realizados 102 desligamentos do plano permi-

tindo ao funcionário a partir da perda do vínculo empregatício, a garantia de rever os 

valores contribuídos ao plano mais a rentabilidade do período. 

Já quanto às Portabilidades, foi realizada uma Portabilidade de Entrada ao plano, e 

nenhuma Portabilidade de Saída durante 2012.

Os demais Institutos como: Autopatrocínio e BPD, não foram realizados durante o 

referido ano.

Por ser um plano bastante jovem com apenas 7 anos de existência, o UniPrev não 

gerou nenhum benefício de Aposentadoria até 2012.

A expectativa é de que, em breve, tenhamos os primeiros aposentados ao plano, uma 

vez que a carência de tempo de plano para participantes fundadores é de apenas  

5 anos. Assim, cumprindo os demais quesitos de elegibilidade conforme consta em 

Regulamento, logo os participantes fundadores já poderão solicitar seu Beneficio.  

Apesar de um número ainda elevado de resgates durante o ano, verificou-se um exce-

lente número de novas adesões sendo que as perspectivas para 2013 são as melho-

res possíveis, em função do Programa de Educação Financeira e Previdenciária da  

PREVUNISUL.

O referido programa levará a um número maior de participantes e não participantes 

dos planos, várias informações e orientações a respeito das temáticas previdenciárias 

e financeiras, além, é claro, de levar ao conhecimento dos diferentes públicos as in-

formações da própria entidade e dos planos em geral.

3. 
DIRETORIA DE SEGURIDADE

EVOLUÇÃO QUANTIDADE DE PARTICIPANTES - UNIPREV
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Em 2012 a carteira de investimentos da PREVUNISUL, composta pelos Fundos de In-

vestimentos FIC FATOR PREVUNISUL mULTImERCADO e PRISmA Institucional Fun-

do de Investimentos em Ações, alcançou a rentabilidade de 12,23% que representa 

99,30% da meta Atuarial (INPC+6%a.a) e 145,60% do CDI.

O FIC FATOR PREVUNISUL multimercado, que representa 96,57% da carteira, rendeu 

11,74% e o PRISmA Institucional Fundo de Investimentos em Ações, que representa 

3,43% da carteira, rendeu 26,94%. 

Ao longo do ano foi reduzida substancialmente a alocação na estratégia de Renda 

Fixa para aumentar a alocação na estratégia de Inflação e também foi alterado o per-

fil da estratégia multimercado, com vistas a melhor contribuir para a redução do risco 

da carteira. 

A manutenção da estratégia Atuarial - fundo composto NTN-b (título público federal, 

que remunera Inflação - IPCA + 6,95%a.a.) continua contribuindo significativamente 

com o desempenho de longo prazo do fundo e corresponde a 45% do FIC.

A estratégia de Inflação certamente foi uma das melhores oportunidades capturadas 

no ano de 2012.

4. 
DIRETORIA ADmINISTRATIVA 
E FINANCEIRA
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4.1 GRáFICO DE RENTABILIDADE

4.2 RESUmO DAS INFORmAçõES SOBRE O DEmONSTRATIVO 
DE INVESTImENTOS

mês de Referência: 12/2012

Plano De Benefícios: Plano misto De Benefícios Uniprev

CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL VALOR EM R$

Total Demonstrativo de Investimentos 5.220.045,17

Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete) 5.220.045,17

Diferença 0,00

Demonstrativo de Investimentos – carteira própria – Total 0,00

Demonstrativo de Investimentos – Fundos (1º nível) - Total 5.220.045,16

11.186.674/0001-49 134.556,85

09.633.809/0001-25 5.085.488,30

4.3 EVOLUçãO DO PATRImôNIO

4.4 POLíTICA DE INVESTImENTOS

Em atendimento à política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo em 

23 de novembro de 2011, os investimentos dos Planos no ano de 2012, obedeceram 

aos limites definidos pela Res. CmN 3.792 de 24 de setembro de 2009, abaixo discri-

minados:

Plano de benefícios: PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS UniPrev

TAXA MÍNIMA ATUARIAL/ÍNDICE DE REFERÊNCIA

Período de referência Indexador Taxa de Juros

01/2012 a 12/2012 INPC 6,00%

Documentação/Responsáveis:

Nº da Ata de Aprovação: 44/11

Data de aprovação: 23/11/2011

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
PLANO UNIPREV - ANO 2012

R$ 1.200.000
R$ 1.700.000

R$ 2.200.000
R$ 2.700.000
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R$ 3.700.000
R$ 4.200.000
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R$ 5.200.000
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Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:

JOSE DE OLIVEIRA RAmOS - CPF 070.626.059-72

Controle de Riscos:

Risco de mercado, Risco de Liquidez, Risco Operacional e Outros

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

Segmento
Limite Infe-

rior

Limite 

Superior

Ponto Óti-

mo

Limite Res. 

3792

Valor  

Aplicado

R. Fixa 0% 100% 75% 100% 97%

R. Variável 0% 70% 10% 70% 3%

Imóveis 0% 8% 0% 8% 0%

Empréstimos 0% 15% 15% 15% 0%

Estruturados 0% 20% 0% 20% 0%

Exterior 0% 10% 0% 10% 0%

OBSERVAçõES

As aplicações poderão ser operacionalizadas diretamente pela PREVUNISUL e/ou por 

intermédio de Fundos de Investimentos e/ou carteiras administradas por empresas 

especializadas na administração de recursos.

A PREVUNISUL adota como política, a utilização de fundos de investimentos exclu-

sivos ou fundos de investimentos em quotas de fundos de investimentos exclusivos, 

cuja gestão está sob responsabiliade do Banco Fator.

O texto completo da política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo 

em 23 de novembro de 2011, está disponível para consulta no site da PREVUNISUL 

na internet, no endereço www.prevunisul.com.br e poderá ser solicitado em meio 

impresso.
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4.5 INFORmAçõES SEGREGADAS SOBRE AS DESPESAS DO 
PLANO DE BENEFíCIOS

A Resolução CGPC nº 13/2004 em seu artigo 17 parágrafo único determina a informa-

ção segregada sobre as despesas dos planos. Durante o exercício de 2012 a PREVUNISUL 

apresentou os seguintes gastos:

2012 2011

Consultoria Atuarial 88.403,52 60.118,20

Consultoria em Informática 58.097,32 52.479,20

Consultoria Contábil 51.330,31 52.298,15

Gestão e Planejamento 20.100,00 44.126,02

Consultoria Jurídica 38.012,08 41.003,59

Auditoria 5.900,00 2.950,00

Tarifas Bancárias 5.503,83 5.691,89

Total de Serviços de Terceiros 267.347,06 258.667,05

Os gastos de gestão, custódia e corretagens pagas são apropriados diretamente à 

cota dos fundos de investimentos.
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Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011.

BALANçO PATRImONIAL
    

R$ mil

ATIVO
Exercício 

Atual

Exercício 

Anterior
PASSIVO

Exercício 

Atual

Exercício 

Anterior

DISPONíVEL 21 5 ExIGíVEL OPERACIONAL 2.242 2.090

REALIZáVEL 46.584 45.865 Gestão Previdencial 439 428

Gestão 
Previdencial

3.563 3.610 Gestão Administrativa 1.803 1.662

Gestão 
Administrativa

190 126

Investimentos 42.831 42.129 PATRImôNIO SOCIAL 45.625 45.073

Fundos de 
Investimento

42.831 42.129
Patrimônio de Cobertura 
do Plano

40.881 40.541

Provisões matemáticas 36.625 36.901

PERmANENTE 1.262 1.293 Benefícios Concedidos 54.079 51.351

Imobilizado 42 33 Benefícios a Conceder 30.429 28.954

Intangível 1.220 1.260
(-) Provisões matemáticas 
a Constituir

-47.883 -43.405

Equilíbrio Técnico 4.256 3.641

Resultados Realizados 4.256 3.641

Superávit Técnico Acumu-
lado

4.256 3.641

Fundos 4.744 4.531

Fundos Previdenciais 4.744 4.531

TOTAL DO 
ATIVO

47.867 47.163 TOTAL DO PASSIVO 47.867 47.163

5. 
DEmONSTRAçõES CONTáBEIS
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DEmONSTRAçãO DA mUTAçãO DO PATRImôNIO SOCIAL – 
DmPS (CONSOLIDADO)
  

R$ mil

DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual

Exercício  

Anterior
Variação %

A) Patrimônio Social - início 

do exercício
45.073 41.370 8,95

1. Adições 7.404 10.009 -26,02

(+) Contribuições Previdenciais 1.756 5.195 -66,19

(+)

Resultado Positivo dos 

Investimentos - Gestão 

Previdencial

4.430 3.696 19,88

(+) Receitas Administrativas 1.191 1.112 7,05

Resultado Positivo dos 

Investimentos - Gestão 

Administrativa

27 6 338,86

2. Destinações -6.852 -6.306 8,66

(-) Benefícios -5.634 -5.188 8,61

(-) Despesas Administrativas -1.218 -1.118 8,89

3. Acréscimo/Decréscimo no 

Patrimônio Social (1+2)
552 3.703 -85,08

(+/-) Provisões matemáticas -276 -453 -39,23

Superávit (Déficit) Técnico do 

Exercício
615 2.239 -67,91

(+/-) Fundos Previdenciais 213 1.917 -90,50

B) Patrimônio Social - final do 

exercício (A+3)
45.625 45.073 1,23

DEmONSTRAçãO DA mUTAçãO DO ATIVO LIQUIDO (DmAL) 
POR PLANO DE BENEFICIO

     
R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício Atual
Exercício  

Anterior
Variação %

A) Ativo Líquido - início 

do exercício
4.663 3.743 24,59

1. Adições 1.639 1.642 -0,19

(+) Contribuições 1.115 1.256 -11,25

(+)

Resultado Positivo dos 

Investimentos - Gestão 

Previdencial

524 386 35,80

2. Destinações -898 -722 24,37

(-) Benefícios -657 -476 38,02

(-) Custeio Administrativo -241 -246 -2,03

3. Acréscimo/Decrés-

cimo no Ativo Líquido 

(1+2)

741 920 -19,44

(+/-) Provisões matemáticas 778 332 134,63

(+/-)
Superávit (Déficit) 

Técnico do Exercício
-37 589 -106,21

B) Ativo Líquido - final 

do exercício (A+3)
5.405 4.663 15,90
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DEmONSTRAçãO DO ATIVO LíQUIDO POR PLANO DE 
BENEFíCIOS
         

R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício anterior Variação %

 1. Ativos 5.406 4.665 15,88

 Recebível 186 592 -68,62

 Investimento 5.220 4.073 28,16

 Fundos de 

Investimento
5.220 4.073 28,16

 2. Obrigações 1 2 -30,76

 Operacional 1 2 -30,76

5. Ativo Líquido (1-2) 5.405 4.663 15,90

 Provisões 

matemáticas
3.129 2.351 33,10

 Superávit/Déficit 

Técnico
2,276 2.312 -1,58

DEmONSTRAçãO DO PLANO DE GESTãO ADmINISTRATIVA 
(CONSOLIDADA)

   
R$ mil

DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual

Exercício 

Anterior
Variação %

A) Fundo Administrativo do 

Exercício Anterior
- -

1. Custeio da Gestão Administrativa 1.218 1.118 8,89

1.1. Receitas 1.218 1.118 8,89

Custeio Administrativo da Gestão 

Previdencial
708 706 0,32

Custeio Administrativo dos 

Investimentos
433 406 6,57

Receitas Diretas 49 - -

Resultado Positivo de Investimento 27 6 338,86

2. Despesas Administrativas -1.218 -1.118 8,89

2.1. Administração Previdencial -785 -712 10,29

Pessoal e encargos -463 -443 4,62

Treinamentos/congressos 

e seminários
-17 -3 431,61

Viagens e estadias -25 -20 22,35

Serviços de terceiros -141 -128 10,26

Despesas gerais -128 -109 17,39

Depreciações e amortizações -11 -9 25,22
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2.2. Administração dos 

Investimentos
-432 -406 6,42

Pessoal e encargos -246 -222 10,80

Treinamentos/congressos 

e seminários
-1 -4 -63,29

Viagens e estadias -6 -8 -21,35

Serviços de terceiros -127 -131 -3,36

Despesas gerais -53 -42 24,89

DEmONSTRAçãO DAS OBRIGAçõES ATUARIAIS DO PLANO 
DE BENEFíCIOS 

R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício  atual
Exercício 

anterior
Variação %l

Patrimônio de Cobertura do 

Plano (1 + 2)
5.405 4.663 15,90

1. Provisões matemáticas 3.129 2.351 33,10

1.2. Benefício a Conceder 3.129 2.351 33,10

Contribuição Definida 3.129 2.351 33,10

Saldo de Contas – Parcela 

participantes
3.129 2.351 33,10

2. Equilíbrio Técnico 2.276 2.312 -1,58

2.1. Resultados Realizados 2.276 2.312 -1,58

Superávit técnico acumulado 2.276 2.312 -1,58

Reserva de contingência 2.276 588 -100,00

Reserva para revisão 

de plano
2.276 1.724 31,96

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
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NOTA 1 – CONTExTO OPERACIONAL

1.1. APRESENTAçãO

A SOCIEDADE DE PREVIDêNCIA COmPLEmENTAR PREVUNISUL é uma Entidade Fe-

chada de Previdência Complementar,constituída sob a forma de sociedade simples, 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, criada nos termos 

da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e normas subsequentes, pela 

Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, denominada Patrocina-

dora Fundadora.

Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a PREVUNISUL 

não distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a 

escrituração de suas receitas e despesas em livros formais capazes de assegurar a 

sua exatidão.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a PREVUNISUL tem 

como finalidades instituir, administrar e executar planos de benefícios de natureza 

previdenciária da UNISUL e de outras empresas ou entidades com as quais venha a 

firmar convênio de adesão; e promover o bem-estar social dos seus participantes, no 

que se refere a assuntos previdenciários.

A PREVUNISUL possui 2 planos, conforme os registros no Cadastro Nacional de Pla-

nos de Benefícios - CNPB: 

6. 
NOTAS ExPLICATIVAS àS 
DEmONSTRAçõES CONTáBEIS 
CONSOLIDADAS
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CNPB CÓDIGO DENOmINAçãO

19.970.022-56 UNISULPREV Plano de Benefícios e Custeio da Unisul

20.050.027-47 UniPrev Plano misto de Benefícios - UniPrev

O Plano de Benefícios e Custeio da Unisul – UNISULPREV aprovado em 08 de agosto 

de 1997, é do tipo Benefício Definido – e patrocinado pela UNISUL – Fundação Uni-

versidade do Sul de Santa Catarina, e encontra-se fechado para novas inscrições.

O Plano misto de Benefícios - UniPrev, aprovado em 01 de julho de 2005, é do tipo 

Contribuição Variável, também patrocinado pela UNISUL – Fundação Universidade do 

Sul de Santa Catarina. 

A PREVUNISUL aderiu ao Plano UniPrev, tendo seu convênio de adesão aprovado em 

01 de fevereiro de 2007.

 A FAEPESUL também aderiu ao Plano UniPrev tendo seu convênio de adesão apro-

vado em 21 de novembro de 2007, passando a verter contribuições a partir de março 

de 2008.

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos oriundos de Con-

tribuições dos Patrocinadores e, contribuições dos Participantes Ativos; resultado dos 

seus investimentos e eventuais recursos não especificados.

1.2. APRESENTAçãO DAS DEmONSTRAçõES CONTáBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as diretrizes 

contábeis para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), estabele-

cidas pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC através da Resolução 1.272, de 22 

de janeiro de 2010, e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 

do ministério da Previdência Social (mPS), por meio da Resolução CGPC nº. 08 de 31 

de outubro de 2011.

A SOCIEDADE DE PREVIDêNCIA COmPLEmENTAR PREVUNISUL apresenta mensal-

mente balancetes, por Planos de Benefícios, do plano de Gestão Administrativa e 

consolidado, segregando os registros contábeis dos planos de benefícios previden-

ciais administrados pela Entidade, segundo a natureza e a finalidade das transações. 

Os balancetes mensais são consolidados por trimestre civil para envio ao órgão fis-

calizador.

A coluna “Variação %” nos quadros demonstrativos representa a variação acumulada 

no ano e foi calculada sobre os valores em Reais, desta forma, o cálculo pode apresen-

tar divergência quando calculado sobre os quadros demonstrativos com seus valores 

divididos por mil.

Visando maior transparência nos números apresentados, todos os valores mencio-

nados nas Notas Explicativas estão em reais, possibilitando a visualização de valores 

sem os efeitos de arredondamentos dos quadros demonstrativos.

1.3. SUmáRIO DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS

A contabilidade da SOCIEDADE DE PREVIDêNCIA COmPLEmENTAR PREVUNISUL é 

elaborada respeitando a autonomia patrimonial dos planos de benefícios de forma a 

identificar, separadamente, os planos de benefícios previdenciais administrados pela 

Entidade, bem como o plano de gestão administrativa, para assegurar um conjunto de 

informações consistentes e transparentes, com objetivo de caracterizar as atividades 

destinadas à realização de funções predeterminadas. 

A SOCIEDADE DE PREVIDêNCIA COmPLEmENTAR PREVUNISUL adota métodos e cri-

térios objetivos e uniformes ao longo do tempo, sendo que as modificações relevantes 

decorrentes da alteração do normativo contábil estão evidenciadas em Notas Explica-

tivas, com a quantificação dos efeitos nas demonstrações contábeis. 

Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da Competên-

cia, significando que na determinação do resultado são computadas as receitas, as 

adições e as variações positivas auferidas no mês, independentemente de sua reali-

zação, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou incor-

ridas no mês correspondente. 

O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alocação direta, 

combinada com rateio proporcional à taxa de carregamento e aos recursos garantido-

res de cada plano de benefícios previdenciais das despesas comuns à administração 

previdencial e de investimentos. 
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1.4. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTáBEIS

As principais práticas contábeis adotadas podem ser resumidas como segue:

1.4.1. DISPONíVEL

Disponibilidades são os recursos financeiros que se encontram à disposição da Enti-

dade, compreendendo os meios de pagamento em espécie e os depósitos bancários 

à vista.

1.4.2. REALIZáVEL

Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de reali-

zação e incluem, quando aplicável, as provisões para cobrir possíveis perdas de direi-

tos creditórios, as variações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos até 

a data do balanço.

1.4.3. INVESTImENTOS

Sob o título de Investimentos, no ativo realizável, estão incluídas todas as aplicações 

de recursos da Entidade. Considerando as disposições da Resolução CGPC nº 04, de 

30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 22, de 25 de setembro de 

2006, a Entidade classificou toda a sua carteira de títulos e valores mobiliários na 

categoria de Títulos para Negociação.

Títulos para negociação – registra os títulos com propósito de serem negociados, in-

dependentemente do prazo a decorrer do título na data de aquisição, os quais serão 

avaliados ao valor de mercado ou de provável realização.

1.4.3.1. FUNDOS DE INVESTImENTO

As quotas de fundos de investimento estão registradas ao valor de custo acrescido dos 

rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no valor da quota do patrimô-

nio e classificadas de acordo com a categoria de cada fundo.

a) Fundo de Ações

Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista, bônus ou 

recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, 

cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados 

como nível II e III. 

b) Fundos multimercados 

A classificação dos Fundos multimercados se baseia nas estratégias adotadas pelos 

gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem prevalecer sobre os instru-

mentos utilizados. 

1.4.4. ATIVO PERmANENTE

a) Imobilizado

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de uso da Entidade, 



RELATÓRIO ANUAL 2012   |   Administrativo e Financeiro PREVUNISUL   |   UniPrev36 37

estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear, com 

base na taxa anual de 10% para móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, e 20% 

para equipamentos de informática, cujos encargos de depreciação são reconhecidos 

como uma despesa do Plano de Gestão Administrativa, em consonância com a Instru-

ção SPC no 34, de 24 de janeiro de 2009. Existem controles individuais dos itens que 

compõem o Ativo Permanente imobilizado.

b) Intangível

No intangível são registrados os gastos administrativos não suportados pelas fontes 

de custeio do Plano de Gestão Administrativa, cujo suporte financeiro se deu através 

de empréstimo efetuado pela patrocinadora Fundação Universidade do Sul de Santa 

Catarina – UNISUL. A Entidade busca fontes de custeio para a amortização do em-

préstimo e a cobertura dos seus gastos operacionais, em consonância com a Instru-

ção SPC no 34, de 24 de janeiro de 2009. 

1.4.5. ExIGíVEL OPERACIONAL

Os exigíveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores devidos 

e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e os encargos proporcionais 

aplicáveis até a data do balanço. Registra os valores a pagar assumidos pelos planos 

previdenciais e pelo Plano de Gestão Administrativa.

1.4.6. ExIGíVEL CONTINGENCIAL

Registra as provisões relativas a litígios das Gestões Previdencial e Administrativa e 

dos Investimentos. No corrente exercício, as provisões contingenciais previdenciais 

passivas foram calculadas conforme a Resolução CFC nº 1.180/09. Aquelas classi-

ficadas como perda remota não são contabilizadas. Os valores referentes às contri-

buições ao PIS e ao COFINS, são depositados judicialmente, por isso não há risco 

patrimonial para a Entidade.

1.4.7. PATRImôNIO SOCIAL

Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio de Cobertura 

dos Planos e pelos Fundos.

1.4.7.1. PATRImôNIO DE COBERTURA DOS PLANOS

Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos patrocinadores e 

pelos participantes dos planos de benefícios previdenciais, de acordo com nota téc-

nica atuarial.

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade com os 

critérios aprovados pela SPC e estão representadas por:

• Provisão matemática de benefícios concedidos – Consiste no valor atual dos benefí-

cios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do benefício.

• Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribuições in-

dividuais dos participantes acrescidas das contribuições correspondentes às patroci-

nadoras.

1.4.7.2. FUNDOS

FUNDO PREVIDENCIAL

O Fundo Previdencial é composto pelas parcelas de contribuição dos participantes 

que solicitaram desligamento do plano e continuam com vínculo empregatício com 

a patrocinadora, e que não foram utilizadas para o pagamento resgate em função 

das condições de elegibilidade ao benefício. Os valores acumulados no Fundo serão 

utilizados para o pagamento dos resgates no final do vinculo empregatício com a pa-

trocinadora. 
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1.4.8. APURAçãO DO RESULTADO

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. Os registros relativos 

a contribuições de autopatrocinados são escriturados com base no regime de caixa, 

de acordo com item 8.1 do anexo C da Resolução CGPC nº 28 de 26 de janeiro de 

2009.

NOTA 2 – DISPONíVEL

A denominação Disponível é usada para designar dinheiro em caixa e em bancos, bem 

como cheques em tesouraria e numerários em trânsito, em 31 de dezembro os saldos 

eram os seguintes:

DESCRIçãO Exercício Atual Exercício Anterior

Imediato 21.262,65 4.790,96

Bancos Conta movimento 21.262,65 4.790,96

Caixa Econômica Federal 21.262,65 4.790,96

NOTA 3 – REALIZáVEL

3.1. GESTãO PREVIDENCIAL

Registra os valores a receber decorrentes de contribuições de participantes e patro-

cinadoras, vencidos e a vencer, ajustados por provisões para perdas, e outros realizá-

veis, apresentando os seguintes saldos:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Gestão Previdencial 3.563.198,31 3.609.705,73

Recursos a Receber 3.563.198,31 3.590.405,73

Contribuições do mês 114.446,07 212.550,02

Patrocinador 65.461,14 129.569,30

Participantes 48.984,93 82.980,72

Contribuições em Atraso 2.915.824,74 2.858.508,87

Patrocinador 2.915.824,74 2.857.328,25

Contribuições em atraso 10.136.704,68 4.660.197,55

(-) Provisões -7.220.879,94 -1.802.869,30

Participantes - 1.180,62

Contribuições em atraso - 7.017,49

(-) Provisões - -5.836,87

Contribuições Contratadas 532.927,50 519.346,84

Serviço Passado Contratado 248.035,79 234.094,69

Déficit Técnico Contratado 284.891,71 285.252,15

Outros Realizáveis - 19.300,00

Depósito Recursal - 19.300,00

A PREVUNISUL constitui provisão referente a direitos creditórios de liquidação duvi-

dosa determinada em função do atraso no recebimento do valor principal, de parcela 

ou de encargos da operação.
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São direitos creditórios passíveis de provisão, dentre outros, contribuições, contratos 

de dívida do patrocinador, aluguéis e contratos de empréstimos e de financiamentos 

imobiliários.

 Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação duvidosa 

são adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos créditos vencidos e vin-

cendos:

a) 25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e 

vinte) dias;

b) 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre 121 (cento e vinte e um) e 240 (du-

zentos e quarenta) dias;

c) 75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre 241 (duzentos e quarenta e um) 

e 360 (trezentos e sessenta) dias; e 

d) 100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias.

A constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa decorrentes de con-

tribuições previdenciais em atraso da Patrocinadora UNISUL incide somente sobre o 

valor das parcelas vencidas e em 2012 soma R$ 7.220.879,94 (R$ 1.802.869,30 em 

2011).

3.2. GESTãO ADmINISTRATIVA

Registra os realizáveis do Plano de Gestão Administrativa, vencíveis em janeiro e os 

depósitos judiciais decorrentes de recursos impetrados contra o recolhimento de PIS 

e COFINS, conforme o processo 2009.72.00.010271-2 (SC). Em 31 de dezembro os 

saldos apresentados são: 

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Gestão Administrativa 190.141,82 126.292,50

Contas a Receber 17.157,97 16.119,45

Responsabilidade de empregados – Adiant. 

Férias
17.157,97 16.119,45

Outros Realizáveis 172.983,85 110.173,05

Cofins s/Receita Administrativa Deposito 

Judicial
148.803,45 93.949,83

PIS s/Receita Administrativa Deposito 

Judicial
24.180,40 16.223,22

3.3. INVESTImENTOS

A carteira de investimentos da Entidade é administrada por terceiros. Os títulos en-

contram-se custodiados em instituições financeiras, e a distribuição dos recursos en-

tre as classes de ativos é feita através de Fundos mútuos de Investimento destinados 

a investidores institucionais, geridos pelo Banco Fator S/A e apresentam os seguintes 

saldos:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Fundo de Investimento em Quotas de 

Fundos de Investimento Fator Prevunisul 

multimercado

41.357.471,64 40.746.347,61

Fator Sinergia III Fundo de Investimento 

em Ações
- 222.654,42

Fator Prisma Fundo de Investimento em 

Ações
1.472.640,65 1.160.100,73

Total investimentos – Fundos 42.830.112,29 42.129.102,76
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NOTA 4 – PERmANENTE

4.1. ImOBILIZADO

O Ativo Permanente Imobilizado contempla os bens imobilizados, móveis, utensílios, 

computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, que são utilizados no desem-

penho da atividade-fim, os quais estão registrados pelos seus custos de aquisição e 

depreciados conforme a nota 1.4.4, e apresenta os seguintes saldos:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Imobilizado 42.171,33 33.272,57

Operacional corpóreo 42.171,33 33.272,57

Bens móveis 42.171,33 33.272,57

Computadores 4.524,80 4.481,34

Custo 21.841,44 19.554,98

Depreciação Acumulada (-) -17.316,64 -15.073,64

Periféricos 2.083,92 1.304,22

Custo 7.782,80 7.880,80

Depreciação Acumulada (-) -5.698,88 -6.576,58

móveis e Utensílios 26.932,52 22.262,37

Custo 42.753,96 34.853,00

Depreciação Acumulada (-) -15.821,44 -12.590,63

máquinas e Equipamentos 8.630,09 5.224,64

Custo 10.672,78 7.923,88

Depreciação Acumulada (-) -2.042,69 -2.699,24

Todos os itens foram inventariados e classificados de acordo com a sua natureza confor-

me determina o item 12 do Anexo C da Resolução CNPC nº 08 de 31 de outubro de 2011. 
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4.2. INTANGíVEL

Os valores registrados no Intangível referem-se a diferença entre os valores arrecada-

dos pelo  Plano de Gestão Administrativa e as despesas para a manutenção da Entida-

de. mensalmente a diferença apurada é transferida do grupo de resultado da Gestão 

Administrativa para a conta do Intangível de acordo com a natureza dos gastos, per-

manecendo no resultado somente o montante de despesas suportado pelas receitas. 

O saldo acumulado no intangível em 31 de dezembro é o seguinte:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Intangível 1.220.178,22 1.259.528,03

 Gastos com implantação reorga-

nização e desenvolv.
1.220.178,22 1.259.528,03

Pessoal e encargos 813.963,16 942.427,32

Atualização de contrato UNISUL 406.215,06 317.100,71

Os gastos apresentados no Intangível estão de acordo com o item 28 do anexo C da 

Resolução CNPC/2011. A Resolução CFC nº 1303/10 que aprova a NBC TG 04 – Ativo 

Intangível determina que se outra norma estabelecer o tratamento contábil para um 

tipo específico de ativo intangível, a entidade deve aplicar referida norma específica 

ao invés da NBC TG 04. 

NOTA 5 – ExIGíVEL OPERACIONAL

5.1. GESTãO PREVIDENCIAL

Registra os Benefícios a pagar e as Retenções a recolher incidentes sobre os benefí-

cios, assumidos pelos planos da Gestão previdencial e apresenta os seguintes saldos:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Gestão Previdencial 439.117,27 428.181,07

Benefícios a pagar 402.070,45 377.701,40

Aposentadorias e Pensões BD 402.070,45 377.701,40

Retenções a recolher 37.046,82 50.479,67

IRRF s/benefícios renda continuada 37.046,82 36.897,04

IRRF s/Bem. Pagamento Único 1.170,07 13.582,63

5.2. GESTãO ADmINISTRATIVA

Registra as Contas a Pagar decorrentes dos compromissos assumidos, inclusive 

provisões de férias dos empregados, as retenções incidentes sobre salários, forne-

cedores e outras ainda não repassadas e os demais compromissos assumidos pela 

Entidade, relativos à Gestão Administrativa. A situação patrimonial apresenta os 

seguintes saldos:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Gestão Administrativa 1.802.543,52 1.661.654,58

Contas a pagar 277.099,25 217.700,17

Salários e Encargos 97.726,28 90.887,90

COFINS 153.748,93 99.513,93

PIS 24.984,04 17.127,38

Fornecedores Diversos - 9.530,96

TAFIC –Taxa de Fiscalização e Controle 640,00 640,00

Retenções a recolher 953,88 303,54

IRRF s/ Serviços Pessoa Jurídica 354,98 303,54

PIS/Cofins/CSLL s/serviços 598,90 -

Outras exigibilidades 1.524.490,39 1.443.650,87

Adiantamento Unisul 1.118.275,33 1.126.550,16

Atualização Adiantamento Unisul 406.215,06 317.100,71
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5.2.1. OUTRAS ExIGIBILIDADES

Valor atualizado pela variação do INPC das parcelas repassadas pela patrocinadora 

UNISUL – Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina de 07 de fevereiro de 

2006 a 16 de julho de 2009. Em dezembro de 2010 a PREVUNISUL passou a reem-

bolsar a patrocinadora, conforme acordo firmado entre as duas entidades.

5.2.2. DEPÓSITO JUDICIAL PIS E COFINS

A entidade vem depositando judicialmente as Contribuições para o PIS e a COFINS 

desde agosto de 2009, conforme processo nº 2009.72.00.010271-2, movido contra o 

Delegado da Receita Federal de Florianópolis. Os valores depositados em juízo estão 

atualizados pela Caixa Econômica Federal e contabilizados no Realizável – Gestão 

Administrativa. 

NOTA 6 – PATRImôNIO SOCIAL

6.1. PATRImôNIO DE COBERTURA DO PLANO

6.1.1. PROVISõES mATEmáTICAS

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade com os 

critérios aprovados pela SPC e apresentam os seguintes saldos;

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Provisões matemáticas 36.625.109,41 36.900.555,94

Benefícios concedidos 54.078.385,89 51.351.151,36

Benefício definido estruturado em regime 

de capital
54.078.385,89 51.351.151,36

Valor atual dos benefícios futuros progra-

mados
50.171.012,94 48.235.405,51

UNISULPREV 50.171.012,94 48.235.405,51

Valor atual dos benefícios futuros não 

programados
3.907.372,95 3.115.745,85

UNISULPREV 3.907.372,95 3.115.745,85

Benefícios a conceder 30.429.446,78 28.954.227,11

Contribuição definida 3.128.884,60 2.350.837,42

Saldo de contas – parcela participantes 3.128.884,60 2.350.837,42

UNIPREV 3.128.884,60 2.350.837,42

Benefício definido estruturado em regime 

de capital
27.300.562,18 26.603.389,69

Valor atual dos benefícios futuros progra-

mados
27.300.562,18 26.603.389,69

UNISULPREV 27.300.562,18 26.603.389,69

(-) Provisões matemáticas a constituir -47.882.723,26 -43.404.822,53

(-) Serviço passado -28.291.586,38 -25.190.028,02

(-) Patrocinador -28.291.586,38 -25.190.028,02

UNISULPREV -28.291.586,38 -25.190.028,02

(-) Déficit equacionado -19.591.136,88 -18.214.794,51

(-) Patrocinador -14.847.984,05 -13.258.756,41

UNISULPREV -14.847.984,05 -13.258.756,41

(-) Participantes -2.783.492,09 -3.048.088,89

UNISULPREV -2.783.492,09 -3.048.088,89

(-) Assistidos -1.959.660,74 -1.907.949,21

UNISULPREV -1.959.660,74 -1.907.949,21

6.1.2. EQUILíBRIO TéCNICO

Reserva de Contingência: Registra o excedente patrimonial em relação aos compro-

missos totais, até o limite de 25% do total das provisões matemáticas. 

Reserva Especial para Revisão do Plano: Registra o valor do superávit técnico do 

plano de benefício que exceder ao valor da reserva de contingência.
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DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Equilíbrio técnico 4.256.160,27 3.640.806,89

Resultados realizados 4.256.160,27 3.640.806,89

Superávit técnico acumulado 4.256.160,27 3.640.806,89

Reserva de contingência 4.256.160,27 1.916.293,56

UNISULPREV 1.980.492,43 1.328.584,21

UNIPREV - 587.709,35

Reserva especial para revisão de 

plano
2.275.667,84 1.724.513,33

UNIPREV 2.275.667,84 1.724.513,33

6.2. FUNDOS

6.2.1. FUNDO PREVIDENCIAL

Refere-se ao compromisso do Plano UNISULPREV com os participantes que cance-

laram sua inscrição, mas que permanecem vinculados à Patrocinadora, não tendo 

exercido até a data do cálculo o instituto do resgate. Em 31 de dezembro os saldos 

apresentados são: 

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Fundo Previdencial – Previsto em Nota 

Técnica
4.744.134,15 4.531.494,07

Outros - Previsto em Nota Técnica 

Atuarial
4.744.134,15 4.531.494,07

UNISULPREV 4.744.134,15 4.531.494,07

6.2.2. FUNDO ADmINISTRATIVO

O fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de receita 

e custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa. Desde a constituição da 

Entidade, os valores arrecadados a título de custeio do Plano de Gestão Administra-

tiva foram insuficientes para a cobertura dos gastos necessários à manutenção da 

atividade administrativa, havendo suporte financeiro através de adiantamentos da 

patrocinadora UNISUL.

Durante os exercícios de 2012 e 2011, as receitas administrativas foram suficien-

tes para a cobertura de todas as despesas e amortização parcial das insuficiências 

registradas até 2010, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIçãO Exercício atual Exercício anterior

Saldo negativo do fundo registrado 

no Intangível
-1.259.528,03 -1.316.541,92

(+) Receitas Administrativas 1.217.678,72 1.118.292,04

(-) Despesas Administrativas no 

exercício
1.178.328,91 -1.061.278,15

(=) Amortização líquida 39.349,81 57.013,89

(=) Saldo final do fundo registrado no 

intangível
-1.220.178,22 -1.259.528,03

Os valores das insuficiências estão consignados no Ativo Permanente Intangível, 

conforme menciona a nota 4.2.

São Jose, SC, 31 de dezembro de 2012.

Diclô Espedito Vieira 

Diretor Superintendente 

José de Oliveira Ramos

Diretor Administrativo e Financeiro

Ana Paula Silvia Bertoldo 

Diretora de Seguridade

João Laercio de Amorim

Contador CRC-SC 017046/O - 2

CPF 495.578.319-87
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PARECERES

7.1 PARECER ATUARIAL 

1. OBJETIVO 

Este parecer tem como objetivo atender à Resolução mPS n° 23, de 06 de dezembro 

de 2006 que, em seu artigo 3°, inciso IV, estabelece a disponibilização do parecer atu-

arial do Plano de Benefícios aos participantes e assistidos. 

Em consonância à Instrução nº 09, de 14 de dezembro de 2010, este parecer atuarial 

foi elaborado considerando todos os fatores relevantes para apuração dos resultados 

da Avaliação Atuarial. 

O referido parecer tem por objetivo apresentar a qualidade do cadastro de dados dos 

participantes, as hipóteses e métodos atuariais, o custo do plano avaliado, os resulta-

dos da Avaliação Atuarial do exercício de 2012 e o custo administrativo. 

O Plano UniPrev teve seu Regulamento alterado e aprovado pela PREVIC – Supe-

rintendência de Previdência Complementar em 20 de setembro de 2011, sendo que 

apresenta o seguinte elenco de benefícios: 

• Aposentadoria programada; 

• Aposentadoria Diferida; 

• Aposentadoria por Invalidez; 

• Pensão por morte de participante ativo; e, 

• Pensão por morte de participante assistido.

7. 
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2. BASE CADASTRAL 

As informações referentes aos participantes ativos, assistidos e pensionistas para a 

Avaliação Atuarial, nos foram enviadas em arquivo magnético pela PREVUNISUL, com 

data-base em 31/12/2012 em formato “xls”. 

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados ne-

cessários, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial 

referente ao exercício financeiro de 2012. Foram também utilizadas para a presente 

avaliação as informações contábeis fornecidas pela PREVUNISUL. 

Analisando as informações dos participantes se verificou que o Plano misto de Bene-

fícios – UniPrev possui em seu cadastro 825 ativos e nenhum assistido, assim distri-

buídos: 

Tabela 01 – Distribuição de Participantes por sexo

Participantes masculino Feminino 

Ativos 365 460 

Assistidos - - 

Pensionistas - - 

Tabela 02 – Informações gerais 

Participantes masculino Feminino 

Idade média na data da avaliação 36,00 32,72 

Idade média prevista de aposentadoria 56,42 70,23 

Tempo médio de espera para aposentadoria 20,42 29,00 

Tempo médio de Patrocinadora 5,04 5,19 

3. hIPÓTESES BIOméTRICAS, ECONômICAS E DEmOGRáFICAS 

O Plano UniPrev está estruturado na modalidade contribuição variável e é avaliado 

sob o regime de capitalização e método de capitalização financeira. 

Foram mantidas as mesmas hipóteses atuariais da Avaliação Atuarial do exercício 

de 2011, realizada pela Data A Consultoria S/S LTDA, com exceção da taxa de juros 

atuariais e o fator de capacidade de benefício. 

Quanto aos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por morte, ambos 

estavam estruturados na modalidade de benefício definido e passaram a ser estru-

turados na modalidade de contribuição variável a partir da alteração Regulamentar 

promovida em 2011. 

As principais hipóteses atuariais adotadas na apuração do exigível atuarial deste pla-

no são: 

Tabela 03 – hipóteses Biométricas e Econômicas 

BIOméTRICAS 

mortalidade de válidos AT 2000 

mortalidade de inválidos IAPB-57 

Tábua de Entrada em Invalidez álvaro Vindas 

Rotatividade 0,00% 

Composição familiar Cônjuge 

ECONômICAS 

Taxa de juros atuariais 4,00% 

Fator de capacidade salarial 1 

Fator de capacidade de benefícios 98,01 

Projeção de Crescimento Real Anual do Salário 0,00% 

Projeção de Crescimento Real Anual dos Benefícios 

do Plano 
0,00% 

Unidade de Referência (31/12/2012) R$ 3.952,45

 

4. PLANO DE CUSTEIO VIGENTE 

Considerando a mudança promovida no Regulamento do Plano UniPrev em 2011, as 

contribuições estão segregadas da seguinte forma: 
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4.1. Contribuições da Patrocinadora: 

Contribuição normal de risco: contribuição destinada à contratação de um capital 

segurado junto a uma seguradora, para cobertura dos riscos de invalidez e morte, 

observando a idade do participante e o seu capital segurado. 

Contribuição administrativa: aplicação do percentual de 0,75% sobre a folha de salá-

rios de participação. 

4.2. Contribuições dos Participantes: 

Contribuição normal básica: percentual livremente escolhido pelo participante, obe-

decendo ao valor mínimo de R$ 40,73, sendo a média observada de R$ 77,40. 

Contribuição administrativa: 0,75% da contribuição normal básica. 

5. PROVISõES mATEmáTICAS NA DATA BASE DOS DADOS 

Considerando o Plano de Custeio vigente em 31/12/2012, a metodologia descrita na 

Nota Técnica Atuarial do Plano UniPrev, bem como as informações cadastrais e finan-

ceiras dos participantes e as premissas adotadas conforme definição da Entidade, 

tem-se os seguintes resultados posicionados em 31/12/2012: 

Tabela 04 – Provisões matemáticas – 31/12/2012 

Provisões matemáticas Valor 

Provisão matemática de Benefícios a Conceder R$ 3.128.884,60 

Contribuição Definida R$ 3.128.884,60 

Saldo de Contas – Parcela Participantes R$ 3.128.884,60 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitali-

zação Programado 
- 

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - 

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores - 

Provisão matemática de Benefícios Concedidos - 

Provisões matemáticas R$ 3.128.884,60 

6. RESULTADOS DA AVALIAçãO ATUARIAL 

6.1. Resultado do Plano de Benefícios 

A situação atuarial do Plano de Benefícios UniPrev, administrado pela PREVUNISUL, 

avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e 

hipóteses atuariais anteriormente descritos, apresentou, em 31/12/2012, resultado 

de superávit técnico. 

O resultado superavitário, em 31/12/2012, monta em R$ 2.275.667,84, que equivale 

ao montante registrado no Patrimônio para Cobertura do Plano, referente aos bene-

fícios que estavam estruturados na modalidade de benefício definido no exercício 

de 2010, ou seja, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por morte, mas que foram 

transformados em benefícios estruturados na modalidade de contribuição variável. 

Esse montante fora constituído com contribuições exclusivas da Patrocinadora desde 

o início de funcionamento do Plano, conforme Regulamento e Plano de custeio. 

6.2. Custeio Administrativo 

Com o objetivo de verificar o equilíbrio entre as receitas e as despesas administrativas 

do Plano UniPrev, foi realizado um estudo para mensurar a contribuição administrati-

va necessária a ser vertida ao Plano. Observou-se que a receita média administrativa, 

no período de janeiro de 2011 a outubro de 2012, monta em R$ 21.414,58 e a despesa 

média monta em R$ 8.715,73. 

Observa-se que, em média, as receitas administrativas estão sendo suficientes para 

cobrir as despesas mensais, assim sugere-se a manutenção da atual taxa de carre-

gamento nos percentuais de 0,75% da folha de salário de participação no caso da 

Patrocinadora e 0,75% da contribuição básica no caso dos participantes. 

Ainda, vale informar que o Fundo Administrativo, em 31/10/2012, monta em R$ 

296.462,14.

7. CONSIDERAçõES FINAIS 

A Resolução CGPC Nº 26, de 29 de setembro de 2008, estabelece que o resultado 
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superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de reserva de con-

tingência, até o limite de 25% do valor das reservas matemáticas, para garantia dos 

benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos. 

Após a constituição da reserva de contingência, no montante integral de 25% do valor 

das reservas matemáticas, os recursos excedentes serão empregados na constituição 

da reserva especial para a revisão do plano de benefícios. 

Conforme estabelece a mencionada Resolução, serão consideradas as reservas mate-

máticas atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente estabelecido e 

cujo custeio seja determinado atuarialmente. 

Com a alteração regulamentar promovida em 2011 no Plano UniPrev, os benefícios de 

Aposentadoria por Invalidez e Pensão morte passaram a ser estruturados na modali-

dade de contribuição variável. 

Assim, será constituída a Reserva Especial para Revisão do Plano no montante de R$ 

2.156.074,96, posicionada em 31/10/2012. 

Em se mantendo essa situação no exercício de 2013, deverão ser adotados os procedi-

mentos indicados na Resolução CGPC Nº 26, de 29 de setembro de 2008, com a prévia 

autorização da PREVIC. 

Sugere-se também a manutenção da atual taxa de carregamento e o monitoramente 

do Fundo Administrativo. 

Os resultados acima apresentados foram calculados com data de 31/10/2012, sendo 

esta a data dos dados cadastrais e financeiros dos participantes do Plano. Não obs-

tante, para fins das demonstrações contábeis e demonstrações atuariais, seguem no 

item 8 deste Parecer Atuarial, as provisões matemáticas e demais contas posiciona-

das em 31/12/2012.

8. PROVISõES mATEmáTICAS E RESULTADO DO PLANO Em 31/12/2012 

As Provisões matemáticas apresentadas no item 5 deste Parecer, baseiam-se nos va-

lores calculados através da Avaliação Atuarial do exercício de 2012, posicionada em 

31/10/2012, sendo atualizadas para 31/12/2012 para fins das demonstrações contá-

beis e demonstrações atuariais. 

Para a referida atualização considerou-se os saldos das contas individuais dos parti-

cipantes ativos e àqueles aguardando resgate, bem como o Patrimônio de Cobertura 

do Plano informado no Balancete Contábil do Plano. 

Tabela 05 – Provisões matemáticas – 31/12/2012 

CONTA DESCRIçãO VALOR 

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano R$ 5.449.048,14 

2.3.1.1.00.00.00 Provisões matemáticas R$ 3.133.181,09 

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder R$ 3.133.181,09 

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida R$ 3.133.181,09 

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas – Parcela Participantes R$ 3.133.181,09 

2.3.1.1.02.02.00 
Benefício Definido Estruturado em 

Regime de Capitalização Programado 
- 

2.3.1.1.02.02.01 
Valor Atual dos Benefícios Futuros 

Programados 
- 

2.3.1.1.02.02.02 
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras 

dos Patrocinadores 
- 

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico R$ 2.315.867,05 

2.3.1.2.01.00.00 Resultados Realizados R$ 2.315.867,05 

2.3.1.2.01.01.00 Superávit Técnico Acumulado R$ 2.315.867,05 

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência - 

2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão do Plano R$ 2.315.867,05

 

Florianópolis, 05 de março de 2013.

Karen Tressino 

Atuária - mIBA 1123 

Data A Consultoria S/S Ltda.



PREVUNISUL   |   UniPrev 59RELATÓRIO ANUAL 2012   |   Administrativo e Financeiro58

7.2 PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
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7.3 mANIFESTAçãO DO CONSELhO DELIBERATIVO 
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