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A Sociedade de Previdência Complementar – PREVUNISUL apresenta 
aos seus participantes e as suas Patrocinadoras, o Relatório Anual 
das Atividades relativas ao exercício social de 2013.

Neste relatório você poderá acompanhar o Balanço Patrimonial, as 
Demonstrações Contábeis e os Pareceres: Atuarial, dos Auditores 
Independentes e do Conselho Deliberativo. 

Estas são as informações obrigatórias, mas, você poderá acompanhar 
também 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!
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1.
Mensagem do 
Diretor Superintendente 



A Previdência Complementar, por ser um processo de retorno 
de benefício de longo prazo, considerando o período inicial de 
contribuição até o recebimento, sujeita-se  as variáveis advindas do 
mercado financeiro, uma vez que todas as contribuições vertidas para 
o Plano são aplicadas no mercado financeiro.

Verifica-se, portanto, uma variação do rendimento ao longo do 
período, alguns trazendo bons retornos e outros com diminuições 
consideráveis, todavia, historicamente, registra-se um acréscimo 
considerável de rendimentos o que comprova ser um investimento 
de melhor retorno, se considerado entre os demais praticados no 
mercado financeiro.

O ano de 2013 não foi um período bom para os fundos de pensão, pois 
a volatilidade do mercado financeiro trouxe consequências negativas 
atingindo a maioria dos planos com resultados negativos.

Dados fornecidos pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades 
de Previdência Complementar registrou em média – 4% (menos quatro 
por cento) entre as 329 Entidades de Previdência Complementar 
Fechada no Brasil.

A PREVUNISUL, graças à habilidade e as oportunidades geradas pelo 
nosso gestor – Banco Fator de Investimentos – conseguiu rendimento 
positivo de 6,66% no exercício de 2013, embora não conseguindo 
atingir a meta atuarial prevista para o Plano UNISUL PREV, mas 
superando a meta atuarial do Plano UniPrev. 

Cumprimos, portanto, mais uma etapa de gestão, com crescimento 
lento principalmente no aumento de participantes, todavia, mantendo 
os princípios de transparência e confiança a todos os participantes 
dos dois Planos administrados.

As informações que seguem neste Relatório Anual evidenciam que, 
apesar da inadimplência da Patrocinadora, devidamente demonstrado 
nas Demonstrações Contábeis, a gestão conseguiu manter a qualidade 
de atendimento e principalmente executar as ações previstas no 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária, propostos para o 
exercício de 2013.

Diclô Espedito Vieira
Diretor Superintendente



2.
ÓRGÃOS
ESTATUÁRIOS
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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 Gestor de Investimentos.

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

2.1 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 Enedina Rodrigues Bento Lorenzi

Felipe de Souza Bez João Jerônimo de Medeiros

Ingo Louis Hermann Naudy Brodbeck May

Margarete Freitas Martins Preve Solange Zanatta Piva

Rodrigo Santana ** Wilson Tenfen

Sandro Giassi Serafim

* Presidente do Conselho
** Vice-Presidente do Conselho

2.2 Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe também 
gerir 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
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2.3 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

2.4 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



3.
DIRETORIA  
DE SeGURIDADE 
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A PREVUNISUL encerrou o exercício de 2013 com 750 participantes ativos na 
base cadastral do Plano Misto de Benefícios UniPrev. 

Durante este período, 84 novas adesões foram realizadas ao plano. Acompanhe a 
evolução do número de participantes ativos ao final de cada exercício:

Já quanto ao número de participantes na base cadastral do plano UniPrev, pode-
se observar pelo gráfico acima que em 2013 o número de participantes ativos 
diminuiu em relação a 2012. 

Isso se deve em função do maior número de desligamentos nas patrocinadoras, 
o que gerou, a partir da opção do participante, o Resgate das contribuições ao 
plano mediante sua perda do vínculo empregatício.

Através do Instituto do Resgate, foram realizados 118 desligamentos do plano 
permitindo 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 Saída durante 2013.

Em Autopatrocínio tivemos 02 eventos em 2013. 
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A expectativa é de que, em breve, tenhamos os primeiros aposentados por 
tempo de contribuição ao plano, uma vez que a carência de tempo de plano para 
participantes fundadores é de apenas 05 anos. Assim, cumprindo os demais 
quesitos de elegibilidade conforme consta em Regulamento, logo os participantes 
fundadores já poderão solicitar seu Benefício.  

Sobre as adesões, nossas perspectivas para 2014 são as melhores 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 informações da própria entidade e dos planos em geral.



4.
DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA
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A Rentabilidade de 6,66% obtida em 2013 pela PREVUNISUL, corresponde aos 
ganhos das aplicações, líquidas das despesas com a taxa de administração, dos 
investimentos referente aos planos UniPrev e UNISUL PREV.

O Fundo de Investimentos em Quotas de Fundos de Investimento - FIQ DE FI 
FATOR PREVUNISUL MULTIMERCADOS fechou em 31/12/2013 com um 
patrimônio total dos planos de R$ 43.401.030,25 e rentabilidade de 9,47%.

 Já a posição de Renda Variável que representa 7,2% do patrimônio total, composto 
pelos Fundos FATOR SINERGIA III e FATOR Prisma FIA, totalizou em 31/12/2013 
um valor de R$ 3.119.599,44.

A seguir, gráficos e tabelas sobre rentabilidade, investimentos e patrimônio 
referente ao Plano UniPrev:

4.1 Rentabilidade do Ano 
Plano UniPrev:
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Consolidado:

4.2 Resumo das Informações sobre  
o Demonstrativo de Investimentos

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2013

PLANO DE BENEFÍCIOS: PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS UNIPREV

Consolidação Contábil Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos 6.156.277,03

Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete) 6.156.277,03

Diferença

Demonstrativo de Investimentos – carteira própria – Total 0,00
Demonstrativo de Investimentos – Fundos (1º nível) 
- Total

6.156.237,03

11.186.674/0001-49 110.828,74

13.476.201/0001-01 228.323,34

09.633.809/0001-25 5.817.084,95

jan       fev      mar     abr     mai      jun      jul       ago      set      out      nov     dez
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4.3 Evolução do Patrimônio 

4.4 Política de Investimentos - Consolidada
Em atendimento à política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo 
em 20 de Dezembro de 2012, os investimentos dos Planos no ano de 2013, 
obedeceram aos limites definidos pela Res. CMN 3.792 de 24 de setembro de 
2009, abaixo discriminados:

Plano de benefícios: PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS UniPrev
Taxa Mínima Atuarial/Índice de Referência

Período de referência Indexador Taxa de Juros
01/2013 a 12/2013 INPC 4,00% a.a.

Documentação/Responsáveis
Nº da Ata de Aprovação: 51/12
Data de aprovação: 20/12/2012

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
José de Oliveira Ramos - CPF 070.626.059-72

Controle de Riscos:
Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco Operacional e Outros

jan       fev      mar     abr     mai      jun      jul       ago      set      out      nov     dez

Evolução do Patrimônio
Plano UniPrev - Ano 2013

R$ 7.200.000
R$ 6.200.000
R$ 5.200.000
R$ 4.200.000
R$ 3.200.000
R$ 2.200.000
R$ 1.200.000
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Alocação dos Recursos

Segmento 
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Ponto 
Ótimo 

Limite 
Res. 3792 

Valor 
Aplicado

R. Fixa 0% 100% 80% 100% 85,74%

R. Variável 0% 70% 10% 70% 7,19%

Imóveis 0% 8% 0% 8% 0%

Empréstimos 0% 15% 10% 15% 0%

Estruturados 0% 20% 0% 20% 7,07%

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 
exclusivos ou fundos de investimentos em quotas de fundos de investimentos 
exclusivos, cuja gestão está sob responsabilidade do Banco Fator.

O texto completo da política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo 
em 20 de Dezembro de 2012, 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 
informação segregada sobre as despesas dos planos. Durante o exercício de 
2013 a PREVUNISUL apresentou os seguintes gastos:

2013 2012
Consultoria Atuarial 92.825,79 88.403,52

Consultoria em Informática 67.224,75 58.097,32

Consultoria Contábil 54.418,76 51.330,31

Gestão e Planejamento 21.421,94 20.100,00

Consultoria Jurídica 34.127,39 38.012,08

Auditoria 5.900,00 5.900,00

Tarifas Bancárias 6.207,91 5.503,83

Total de Serviços de Terceiros 282.126,54 267.347,06

Os gastos de gestão, custódia e corretagens pagas são apropriados diretamente 
à cota dos fundos de investimentos.



5.
DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS 
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Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012.

5.1 Balanço Patrimonial 

R$ mil

ATIVO
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

PASSIVO
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

DISPONÍVEL 9 21 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.191 2.242

REALIZÁVEL 57.875 46.584 Gestão Previdencial 474 439

Gestão 
Previdencial

14.240 3.563 Gestão Administrativa 1.717 1.803

Gestão 
Administrativa

234 190 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 241 -

Investimentos 43.401 42.831 Gestão Administrativa 241 -

Fundos de 
Investimento

43.401 42.831 PATRIMÔNIO SOCIAL 56.674 45.625

PERMANENTE 1.221 1.262
Patrimônio de Cobertura do 
Plano

51.840 40.881

Imobilizado 39 42 Provisões Matemáticas 57.939 36.625

Intangível 1.182 1.220 Benefícios Concedidos 70.694 54.079

Benefícios a Conceder 38.095 30.429

(-) Provisões Matemáticas a 
Constituir

-50.850 -47.883

Equilíbrio Técnico -6.099 4.256

Resultados Realizados -6.099 4.256

Superávit Técnico Acumulado 2.899 4.256

(-) Déficit Técnico Acumulado -8.998 -

Fundos 4.834 4.744

Fundos Previdenciais 4.834 4.744

Total do Ativo 59.106 47.867 Total do Passivo 59.106 47.867
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5.2 Demonstração da Mutação do Patrimônio 
Social – Dmps (Consolidado)

R$ mil

Descrição
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Variação %

A) Patrimônio Social - início do exercício 45.625 45.011 1,36

1. Adições 18.887 7.405 155,06

(+) Contribuições Previdenciais 15.230 1.756 767,31

(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial

2.315 4.430 -47,74

(+) Receitas Administrativas 1.308 1.191 9,82

(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
Administrativa

33 27 22,22

2. Destinações -7.714 -6.790 13,61

(-) Benefícios -6.496 -5.634 15,30

(-) Despesas Administrativas -1.279 -1.218 5,01

Constituição de Contingências – Gestão 
Administrativa

-62 - -

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social  
    (1+2)

11.173 615 1716,75

(+/-) Provisões Matemáticas 21.314 -276 -7850,55

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -10.355 615 -1783,74

(+/-) Fundos Previdenciais 90 213 -57,75

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3) 56.674 45.625 24,22
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5.3- Demonstração da Mutação do Ativo  
Líquido - Dmal - Por Plano de Benefícios 
(2005002747 - UniPrev)

R$ mil

Descrição
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Variação %

A) Ativo Líquido - início do exercício 5.405 4.663 15,91

1. Adições 2.698 1.639 64,61

(+) Contribuições 2.312 1.115 107,35

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
Previdencial

386 524 -26,34

2. Destinações -1,066 -898 18,71

(-) Benefícios -808 -657 22,98

(-) Custeio Administrativo -257 -241 6,64

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 1.633 741 120,38

(+/-) Provisões Matemáticas 1.010 778 29,82

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 623 -37 -1783,78

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 7.037 5.405 30,19

5.4 - Demonstração do Ativo Líquido por Plano 
de Benefícios (2005002747 – UniPrev)

R$ mil

Descrição
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Variação %

1. Ativos 7.040 5.406 30,23

Recebível 884 186 375,27

Investimento 6.156 5.220 17,93

Fundos de Investimento 6.156 5.220 17,93

2. Obrigações 3 1 200

Operacional 3 1 200

5. Ativo Líquido (1-2) 7.037 5.405 30,19

Provisões Matemáticas 4.139 3.129 32,28

Superávit/Déficit Técnico 2.899 2.276 27,37

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
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5.5 - 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 1.341 1.218 10,10

1.1. Receitas 1.341 1.218 10,10

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 785 708 10,88

Custeio Administrativo dos Investimentos 456 433 5,31

Receitas Diretas 66 49 34,69

Resultado Positivo de Investimento 33 27 22,22

2. Despesas Administrativas -1.341 -1.218 10,10

2.1. Administração Previdencial -882 -785 12,36

Pessoal e encargos -529 -463 14,25

Treinamentos/congressos e seminários -22 -17 29,41

Viagens e estadias -40 -25 60,00

Serviços de terceiros -155 -141 9,33

Despesas gerais -87 -128 -32,03

Depreciações e amortizações -8 -11 -27,27

Contingências -41 0 -

2.2. Administração dos Investimentos -459 -432 6,25

Pessoal e encargos -273 -246 10,98

Treinamentos/congressos e seminários 0 -1 -100,00

Viagens e estadias -3 -6 -50,00

Serviços de terceiros 129 -127 1,57

Despesas gerais 33 -53 -37,74

Contingências -21  -

3. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2) - - -

4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) - - -

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) - - -
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5.6 - Demonstração das Provisões Técnicas do 
Plano De Benefícios (2005002747 – UniPrev)

R$ mil

Descrição
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Variação %

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 7.040 5.406 30,23

1. Provisões Matemáticas 4.139 3.129 32,28

1.1. Benefícios Concedidos 310 - -

Benefício Definido 310 - -

1.2. Benefícios A Conceder 3.829 3.129 22,37

Contribuição Definida 3.829 3.129 22,37

Saldo de Contas - Parcela Participantes Benefício 
Definido 

3.829 3.129 22,37

2. Equilíbrio Técnico 2.899 2.276 27,37

2.1. Resultados Realizados 2.899 2.276 27,37

Superávit Técnico Acumulado 2.899 2.276 27,37

Reserva de Contingência 77 - -

Reserva para Revisão do Plano 2.821 2.276 23,95

4. Exigível Operacional 3 1 200,00

4.1. Gestão Previdencial 3 1 200,00

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.



6.
NOTAS EXPLICATIVAS  
ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
CONSOLIDADAS 
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Nota 1 – Contexto Operacional
1.1. Apresentação

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é uma Entidade 
Fechada 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 Patrocinadora 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 
Planos de Benefícios - CNPB: 

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 Universidade 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. 
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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 
aprovado 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 Contribuições 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), estabelecidas 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 
mensalmente balancetes, por Planos de Benefícios, do plano de Gestão 
Administrativa e consolidado, segregando os registros contábeis dos planos de 
benefícios previdenciais administrados pela Entidade, segundo a natureza e a 
finalidade das transações. Os balancetes mensais são consolidados por trimestre 
civil para envio ao órgão fiscalizador.

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 critérios objetivos e uniformes ao longo do tempo, sendo que as modificações 
relevantes decorrentes da alteração do normativo contábil estão evidenciadas em 
Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas demonstrações contábeis. 
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Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da 
Competência, significando que na determinação do resultado são computadas as 
receitas, as adições e as variações positivas auferidas no mês, independentemente 
de sua realização, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas, 
pagas ou incorridas 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 
garantidores de cada plano de benefícios previdenciais das despesas comuns à 
administração previdencial e de investimentos. 

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 
Entidade, 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 
realização e incluem, quando aplicável, as provisões para cobrir possíveis perdas 
de direitos 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, 
independentemente 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 
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patrimônio e classificadas de acordo com a categoria de cada fundo.

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. 

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 instrumentos utilizados. 

1.4.4. Ativo Permanente

a) Imobilizado

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de uso da 
Entidade, 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 Instrução 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 empréstimo e a cobertura dos seus gastos operacionais, em 
consonância com a Instrução 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.



30RELATÓRIO ANUAL 2013   |   PREVUNISUL  |  UniPrev

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 classificadas como perda remota não são contabilizadas. Os valores 
referentes às contribuições 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 
técnica 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 
benefícios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do benefício.

Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribuições 
individuais dos participantes acrescidas das contribuições correspondentes às 
patrocinadoras.

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 patrocinadora. 

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.
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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 9 21

Bancos Conta Movimento 9 21

Caixa Econômica Federal 9 21

Nota 3 – Realizável
3.1. Gestão Previdencial

Registra os valores a receber decorrentes de contribuições de participantes 
e patrocinadoras, vencidos e a vencer, ajustados por provisões para perdas, e 
outros realizáveis, apresentando os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO
Exercício  

Atual
Exercício 
Anterior

Gestão Previdencial 14.240 3.563

Recursos a Receber 14.240 3.563

Contribuições do Mês 206 114

Patrocinador 102 65

Participantes 104 49

Contribuições em Atraso 0 2.916

Patrocinador 0 2.916

Contribuições em atraso 0 10.137

(-) Provisões 0 -7.221

Contribuições Contratadas 533 533

Contribuições em Atraso Contratadas 10.860 0

Contribuição Para Risco – 14 meses 678 0

Contribuição Saldamento Assistido – 202 meses 746 0

Contribuição Saldamento Ativos – 34 meses 3.998 0

Contribuição TSP Assistido – 202 meses 3.740 0

Contribuição TSO Ativo – 34 meses 1.698 0

Serviço Passado Contratado 1.544 248

Déficit Técnico Contratado 1.629 285

Outros Realizáveis - 19

Depósito Recursal - 19
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A PREVUNISUL reverteu as provisões referentes a direitos creditórios de liquidação 
duvidosa determinadas em função do atraso no recebimento do valor principal, 
de parcela ou de encargos da operação existente em seu patrimônio em 2012, 
mediante Termo de Novação Parcial de Dívida de Saldamento de Plano - UNISUL 
PREV firmado em 20/05/2013.

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 vincendos:

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 
(duzentos 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 
contribuições previdenciais em atraso da Patrocinadora UNISUL incide somente 
sobre o valor das parcelas vencidas e em 2012 somavam R$ 7.221.

Contribuições Contratadas

A PREVUNISUL firmou contratos junto à Patrocinadora Unisul para cada um dos 
seguintes termos:

1) Termo de Confissão de Dívida Referente à Repasse Mensal da Patrocinadora - 
Plano UniPrev - R$ 911 firmado em 20/05/2013;

2) Contrato de Confissão de Dívida de Saldamento de Plano - UNISUL PREV - R$ 
34.538 firmado em 07/04/2009;

3) 1º Termo Aditivo ao Contrato de Confissão de Dívida de Saldamento de Plano 
- UNISUL PREV (Alterações somente da razão social. representantes e endereço;

4) Termo de Novação Parcial de Dívida de Saldamento de Plano - UNISUL PREV 
- R$ 14.061 firmado em 20/05/2013. 
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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 234 190

Contas a Receber 0 17

Responsabilidade de empregados – Adiant. Férias 0 17

Depósitos Judiciais/ Recursais 234 0

Depósitos Judiciais 234 0

PIS 33 0

COFINS 201 0

Outros Realizáveis 0 173

Cofins s/Receita Administrativa Deposito Judicial 0 149

PIS s/Receita Administrativa Deposito Judicial 0 24

3.3. Investimentos

A carteira de investimentos da Entidade é administrada por terceiros. Os 
títulos encontram-se custodiados em instituições financeiras, e a distribuição 
dos recursos entre 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

40.281 41.357

Fator Sinergia III Fundo de Investimento em Ações 1.907 -

Fator Prisma Fundo de Investimento em Ações 1.213 1.473

Total investimentos – Fundos 43.401 42.830
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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 desempenho 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 39 42

Operacional corpóreo 39 42

Bens móveis 39 42

Computadores 6 4

Custo 25 22

Depreciação Acumulada (-)  -19  -17

Periféricos 1 2

Custo 7 8

Depreciação Acumulada (-) -6 -6

Móveis e Utensílios 24 27

Custo 44 43

Depreciação Acumulada (-) -20 -16

Máquinas e Equipamentos 7 9

Custo 10 11

Depreciação Acumulada (-) -3 -2

Todos os itens foram inventariados e classificados de acordo com a sua natureza 
conforme determina o item 12 do Anexo C da Resolução CNPC nº 08 de 31 de 
outubro de 2011. 

4.2. Intangível

Os valores registrados no Intangível referem-se a diferença entre os valores 
arrecadados pelo  Plano de Gestão Administrativa e as despesas para a 
manutenção da Entidade. 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, permanecendo no resultado somente o montante de 
despesas suportado pelas receitas. O saldo acumulado no intangível em 31 de 
dezembro é o seguinte:
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DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício  
Anterior

Intangível 1.182 1.220

Gastos com implantação reorganização e desenvolv. 1.182 1.220

Pessoal e encargos 691 814

Atualização de contrato UNISUL 491 406

Os gastos registrados no intangível são amortizados abaixo do determinado nas 
normas, em função da insuficiência de recursos administrativos da Entidade.

Nota 5 – Exigível Operacional

5.1. Gestão Previdencial

Registra os Benefícios a pagar e as Retenções a recolher incidentes sobre os 
benefícios, assumidos pelos planos da Gestão previdencial e apresenta os 
seguintes saldos:

DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício  
Anterior

Gestão Previdencial 474 439

Benefícios a pagar 393 402

Aposentadorias e Pensões BD 393 402

Retenções a recolher 80 37

IRRF s/benefícios renda continuada 68 37

IRRF s/Bem. Pagamento Único 12 1

5.2. Gestão Administrativa

Registra as Contas a Pagar decorrentes dos compromissos assumidos, inclusive 
provisões de férias dos empregados, as retenções incidentes sobre salários, 
fornecedores e outras ainda não repassadas e os demais compromissos assumidos 
pela Entidade, relativos à Gestão Administrativa. A situação patrimonial apresenta 
os seguintes saldos:
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DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício  
Anterior

Gestão Administrativa 1.717 1.803

Contas a pagar 106 277

Salários e Encargos 105 98

COFINS 0 154

PIS 0 25

Outras exigibilidades 1.609 1.524

Adiantamento Unisul 1.118 1.118

Atualização Adiantamento Unisul 491 406

5.2.1. Outras Exigibilidades

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 
reembolsar 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:
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DESCRIÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício  
Anterior

Provisões matemáticas 57.939 36.625

Benefícios concedidos 70.694 54.078

Benefício definido estruturado em regime de capital 70.694 54.078

Valor atual dos benefícios futuros programados 64.935 50.171

UNISULPREV 64.935 50.171

Valor atual dos benefícios futuros não programados 5.759 3.907

UNISULPREV 5.759 3.907

Benefícios a conceder 38.095 30.429

Contribuição definida 3.829 3.129

Saldo de contas – parcela participantes 3.829 3.129

UNIPREV 3.829 3.129

Benefício definido estruturado em regime de capital 34.266 27.300

Valor atual dos benefícios futuros programados 34.266 27.300

UNISULPREV 34.266 27.300

(-) Provisões matemáticas a constituir -50.850 -47.883

(-) Serviço passado -30.554 -28.291

(-) Patrocinador -30.544 -28.291

UNISULPREV -30.544 -28.291

(-) Déficit equacionado -20.296 -19.591

(-) Patrocinador -20.296 -14.848

UNISULPREV  -15.837 -14.848

(-) Participantes -2.484 -2.783

UNISULPREV -2.484 -2.783

(-) Assistidos -1.975 -1.960

UNISULPREV -1.975 -1.960

6.1.2. Equilíbrio Técnico

Reserva de Contingência: Registra o excedente patrimonial em relação aos 
compromissos 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 -6.099 4.256

Resultados realizados -6.099 4.256

Superávit técnico acumulado 2.899 4.256

Reserva de contingência 77 1.980

UNISULPREV - 1.980

UNIPREV 77 -

(-) Déficit Técnico Acumulado -8.998 -

 UNISULPREV -8.998 -

 UNIPREV - -

Reserva especial para revisão de plano 2.8216 2.276

UNIPREV 2.821 2.276

6.2. Fundos

6.2.1. Fundo Previdencial

Refere-se ao compromisso do Plano UNISULPREV com os participantes que 
cancelaram 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 4.834 4.744

Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 4.834 4.744

UNISULPREV 4.834 4.744

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 Administrativa foram insuficientes para a cobertura dos gastos necessários 
à manutenção da atividade administrativa, havendo suporte financeiro através de 
adiantamentos da patrocinadora UNISUL.
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Durante os exercícios de 2013 e 2012, as receitas administrativas foram suficientes 
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 -1.220 -1.259

(+) Receitas Administrativas 1.341 1.218

(-) Despesas Administrativas no exercício -1.218 -1.178

(=) Amortização bruta 123 128

(-) Atualização do contrato de adiantamento UNISUL -85 -89

(=) Saldo final do fundo registrado no intangível -1.182 -1.220

Os valores das insuficiências estão consignados no Ativo Permanente Intangível, 
conforme menciona a nota 4.2.

São José, SC, 31 de dezembro de 2013.

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



7.
PARECERES 
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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 atuarial do Plano de Benefícios aos participantes e assistidos, bem 
como a Instrução PREVIC nº 5 de 1º de novembro de 2013.

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 resultados da Avaliação Atuarial do exercício de 2013 e o custo administrativo.

O Plano UniPrev teve seu Regulamento alterado e aprovado pela PREVIC – 
Superintendência 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.

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 31/12/2013 em formato “xls”.

Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados 
necessários, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação 
Atuarial referente ao exercício financeiro de 2013. Foram também utilizadas para a 
presente avaliação as informações contábeis fornecidas pela PREVUNISUL.
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Analisando as informações dos participantes se verificou que o Plano Misto de 
Benefícios – UniPrev  possui em seu cadastro 773 ativos, 2 autopatrocinados, 1 
participante assistido e 1 pensionista, assim distribuídos:

Tabela 01 – Distribuição de Participantes por sexo

Participantes Masculino Feminino
Ativos/Autopatrocinados 341 434

Assistidos 1 -

Pensionistas - 1

Tabela 02 – Informações gerais

Participantes Masculino Feminino
Idade média na data da avaliação 37,03 34,02

Idade média prevista de aposentadoria 56,38 70,99

Tempo médio de espera para aposentadoria 19,35 27,69

Tempo médio de Patrocinadora 5,97 6,27

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.

Quanto aos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte, 
ambos estavam estruturados na modalidade de benefício definido e passaram 
a ser estruturados na modalidade de contribuição variável a partir da alteração 
Regulamentar promovida em 2011.

As hipóteses atuariais podem ser classificadas como Biométricas, Demográficas, 
Econômicas e Financeiras. O Anexo da Resolução CGPC n° 18, de 28 de março de 
2006, em seu primeiro item, determina que tais hipóteses devam estar adequadas 
às características da massa de participantes e assistidos e ao regulamento do 
plano de benefícios de caráter previdenciário.

Tal resolução foi alterada pela CNPC nº 09/2012, estabelecendo novos parâmetros 
técnicos-atuariais para estruturação do plano de custeio e mensuração dos resultados 
futuros dos planos de benefícios. Como principais modificações nota-se a indicação 
do patamar máximo para hipótese de juros e a exigência de uma justificativa técnica 
que comprove sua aderência ao fluxo de receitas e despesas futuras.
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Nesse viés, a Data A Consultoria realizou um estudo estatístico das hipóteses 
atualmente adotadas pelo Plano UniPrev e o apresentou através do Relatório 
de Aderência das Hipóteses Atuariais. Solicitou-se, portanto, uma manifestação 
da Entidade quanto às referidas hipóteses para que pudéssemos adotá-las na 
presente avaliação.

Assim, foram mantidas as premissas atuariais adotadas no exercício de 2012, com 
exceção da Tábua de Mortalidade Geral e a Tábua de Mortalidade de Inválidos.

As principais hipóteses atuariais adotadas na apuração do exigível atuarial deste 
plano são:

a) Fator de Determinação: 98,01%

b) Tábua de Mortalidade Geral: AT 2000 Básica F

c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT 2000 Básica F

d) Composição Familiar: família real dos participantes 

A adoção destas hipóteses considera os resultados dos estudos estatísticos 
apresentados através do Relatório de Aderência das Hipóteses Atuariais RAH 
23/13, que demonstrou serem as mais adequada à realidade da população 
segurada pelo Plano UniPrev estruturado na modalidade de Contribuição 
Variável - CV.

e) Taxa de Juros: 4,0% a.a.

A adoção desta hipótese considera os resultados dos estudos estatísticos 
apresentados através do Relatório de Aderência das Hipóteses Atuariais RAH 
23/13, que demonstrou ser a mais adequada à realidade da população segurada 
pelo Plano UniPrev estruturado na modalidade de Contribuição Variável - CV.



Tal decisão se mostra adequada se observado o longo prazo, dado que se 
encontravam títulos públicos atrelados ao IPCA (NTN-B), com vencimento para 
2050, com uma rentabilidade em torno de 5,89% ao ano. Atualmente encontram-
se tais títulos com vencimento para 2035 ofertando uma rentabilidade de 
aproximadamente 7%.

4. PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Considerando a mudança promovida no Regulamento do Plano UniPrev em  2011, 
as contribuições estão segregadas da seguinte forma:

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 salários de participação.

4.2 Contribuições dos Participantes:

• Contribuição normal básica: percentual livremente escolhido pelo participante, 
obedecendo ao valor mínimo de R$ 43,49, sendo a média observada de  
R$ 69,56.

• Contribuição administrativa: 0,75% da contribuição normal básica. 
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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 financeiras dos participantes e as premissas adotadas conforme definição da 
Entidade, tem-se os seguintes resultados posicionados em 31/12/2012:

Tabela 04 – Provisões Matemáticas – 31/12/2013

CONTA DESCRIÇÃO VALOR
2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas R$ 4.138.647,04
2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos R$ 309.941,53 

2.3.1.1.01.02.00
Benefício Definido Estruturado 
em Regime de Capitalização

R$ 309.941,53 

2.3.1.1.01.02.01
Valor Atual dos Benefícios Futuros 
Programados – Assistidos

-

2.3.1.1.01.02.02
Valor Atual dos Benefícios Futuros 
Não Programados – Assistidos

R$ 309.941,53 

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder R$ 3.828.705,51
2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida R$ 3.828.705,51

2.3.1.1.02.01.01
Saldo de Contas – Parcela 
Patrocinador(es)/Instituidor(es)

-

2.3.1.1.02.01.02
Saldo de Contas – Parcela 
Participantes

R$ 3.828.705,51

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 31/12/2013, resultado 
de superávit técnico.

O resultado superavitário, em 31/12/2013, monta em R$ 2.898.606,79 quando se 
confronta o Patrimônio de Cobertura do Plano, no montante de R$ 7.037.253,83, 
com as Provisões Matemáticas no montante de R$ 4.138.647,04, sendo que deste 
valor R$ 309.941,53 refere-se à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e 
R$ 3.828.705,51 refere-se à Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 
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Este resultado está impactado pelas seguintes situações:

1. Uma parte do resultado equivale ao montante registrado no Patrimônio para 
Cobertura do Plano, referente aos benefícios que estavam estruturados na 
modalidade de benefício definido no exercício de 2010, ou seja, Aposentadoria 
por Invalidez e Pensão por Morte, e 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. 

As contribuições realizadas atualmente pela Patrocinadora são repassadas 
diretamente para a seguradora contratada para garantir a cobertura dos eventos 
de morte e invalidez, remanescendo assim recursos constituídos antes deste 
procedimento e não utilizados para pagamento de benefícios.

No que se refere a esta parte do Plano, benefícios de risco, o resultado equivale a 
R$ 3.080.814,02.

Verificou-se também que neste montante estão contabilizados os valores de 
contribuições devidas pela Patrocinadora, no total de R$ 677.841,77, referente 
ao registro contábil da conta 1.2.1.1.04. Tais valores não foram integralizados 
até 31/12/2013, assim, o Patrimônio está em montante superior ao efetivamente 
constituído financeiramente para cobertura das reservas. Este procedimento 
gera um resultado positivo enquanto que, poder-se-ia ter um superávit num nível 
inferior caso não tivesse tal apropriação no Patrimônio.

2. Outra parcela do resultado refere-se aos benefícios que foram concedidos no 
exercício de 2013. O resultado desta parte equivale a um déficit de R$ 182.207,23, 
explicado pela perda financeira ocorrida neste exercício e pela alteração da Tábua 
de mortalidade de inválidos, passado de IAPB-57 para AT 2000-Básica-F.

A rentabilidade nominal líquida auferida no exercício de 2013, pela aplicação 
dos recursos garantidores do Patrimônio do Plano, foi inferior à meta atuarial. O 
exigível atuarial, ou meta atuarial, ficou em 9,79%, composto pelo INPC de 5,56%, 
acumulado de janeiro a dezembro de 2013, mais 4,0% ao ano. A rentabilidade 
do Plano, considerando a variação entre a cota informada pela Entidade em 
31/12/2013 e 31/12/2012, ficou em 5,59% no período observado, apresentado 
assim, uma perda financeira de 3,81%.
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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 administrativa necessária a ser vertida ao Plano. Observou-se que a 
receita média administrativa, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, 
monta em R$ 28.331,68 e a despesa média monta em R$ 11.060,14.

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 carregamento 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 não há registro de Fundo Administrativo em 31/10/2013.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Resolução CGPC Nº 26, de 29 de setembro de 2008, estabelece que o resultado 
superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de reserva de 
contingência, 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 
matemáticas atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente. 
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Com a alteração regulamentar promovida em 2011 no Plano UniPrev, os benefícios 
de Aposentadoria por Invalidez e Pensão Morte passaram a ser estruturados na 
modalidade de contribuição variável.

Porém o Plano apresenta uma Provisão Matemática de Benefício Concedido no 
montante de R$ 309.941,53. Assim, será constituída a Reserva de Contingência 
no valor de R$ 77.485,38 e a Reserva Especial para Revisão do Plano no montante 
de R$ 2.821.121,41, posicionada em 31/12/2013. Porém essa reserva contempla 
as duas situações explicitadas no item 6.1, onde observa-se um superávit com os 
recursos remanescentes dos benefícios de invalidez e morte e um déficit referente 
aos benefícios concedidos.

Sugere-se uma análise da Entidade, em conjunto com a Patrocinadora e a PREVIC, 
para, se for o caso, adotar os procedimentos indicados na Resolução CGPC  
Nº 26, de 29 de setembro de 2008 quanto a destinação e utilização do superávit 
da parcela dos recursos integralizados pela Patrocinadora referente aos benefícios 
que estavam estruturados na modalidade BD e agora estão na modalidade CV 
e a implantação de medidas para a integralização dos recursos devidos pela 
Patrocinadora e ainda não vertidos ao Plano até a data da presente avaliação.  

Quando a parte do Plano que apresentou déficit, a Resolução MPS/CNPC nº 13, 
de 04/11/2013, estabelece que deverá ser elaborado um plano de equacionamento 
do déficit até o final do exercício subsequente ao da apuração do terceiro resultado 
deficitário anual consecutivo, se o déficit técnico acumulado for igual ou inferior a 
dez por cento das provisões matemáticas, que é o caso em tela.

Assim, tendo em vista se tratar do primeiro resultado deficitário do Plano, este 
resultado corresponder a, aproximadamente, 4,6% das Provisões Matemáticas e 
que a causa principal refere-se a grande volatilidade na rentabilidade dos recursos 
garantidores do Plano no exercício de 2013, cuja natureza foi conjuntural, sugere-
se a manutenção do atual plano de custeio e o monitoramento do seu equilíbrio ao 
longo do exercício de 2014 para possíveis adequações, caso necessário.

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 31/12/2013, 
data dos dados cadastrais e financeiros dos participantes do Plano.

Florianópolis, 12 de março de 2014.

Karen Tressino
Atuária - MIBA 1123
Data A Consultoria S/S Ltda.
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7.2 Parecer do Auditor Independente
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7.3 Manifestação do Conselho Deliberativo






