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Missão, Visão e Valores

Missão
Desenvolver a cultura previdenciária, gerindo recursos com respon-
sabilidade e retidão, de modo a estimular empresas e associações 
a oferecer planos de previdência complementar para seus empre-
gados ou associados, com o objetivo de contribuir para a melhoria 
financeira futura e propiciar melhor qualidade de vida na aposenta-
doria.

Visão
Possibilitar, através do bom gerenciamento de recursos, que os par-
ticipantes usufruam de tranquilidade financeira e melhor qualidade 
de vida na aposentadoria.

Valores
• Ética

• Transparência

• Responsabilidade
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Há uma geração, nascida a partir da década de 1950, 
que passou por inúmeras transformações em pouco mais 
de 60 anos. Presenciou, por exemplo, o nascimento da 
tecnologia, que substituiu as máquinas de escrever por 
computadores e, mais recentemente, abandonou as má-
quinas fotográficas para utilizar smartphones. Viu as mí-
dias sociais complicando os veículos de comunicação; o 
Google falindo as listas telefônicas e as enciclopédias; as 
“nuvens” abolindo os pendrives; o banco online fechan-
do postos de trabalho nas agências bancárias; o Booking 
complicando as agências de turismo, dentre tantas outras 
inovações.

Hoje, estamos às margens de uma nova revolução!

Estudiosos alertam sobre o advento da Indústria 4.0 ou da 
4ª Revolução Industrial, como alguns a denominam, em 
que o ambiente e a relação com o trabalho passarão por 
profunda transformação.

A inteligência artificial e a robotização fazem parte dessa 
nova realidade.

Como ainda não podemos antecipar o impacto dessas 
mudanças, o melhor é estar preparado com o que já está 
ao alcance hoje.

Na vida cotidiana, a prevenção está associada ao cuidado 
com a saúde e ao planejamento financeiro.

Portanto, não há momento mais oportuno para pensar 
nas condições de vida do amanhã, do que agora!

Apresentação
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O certo é que tudo vai continuar mudando, só que a ve-
locidade da mudança é diferente. Tudo pode mudar de 
hoje para amanhã.

Quantos estão preparados?

A PrevUnisul, como gestora de planos de previdência, 
tem a missão de orientar os trabalhadores e suas famí-
lias para o planejamento financeiro futuro, preparando-os 
para as adversidades e os imprevistos. Por isso, busca 
atentar àqueles que têm a oportunidade de poupar para 
o futuro e que não o fazem.

Ficam as perguntas: 

• Como está a sua poupança previdenciária? 

• Que valor de renda está assegurada para o seu futuro? 

• Em função da sua idade atual, ainda dá tempo de poupar?

Essas são questões que precisam ser respondidas e 
analisadas por quem pensa em obter tranquilidade finan-
ceira no futuro.

Não deixe a nova revolução lhe encontrar  
desprevenido. Pense no seu futuro!

PREVUNISUL
Previdência Complementar
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O Relatório de Gestão tem o objetivo de apresentar aos Participantes e Assisti-

dos do Plano UnisulPrev, as informações mais relevantes sobre a gestão dos recur-

sos administrados pela PrevUnisul, sobre os resultados alcançados e as ações de 

divulgação desses resultados em 2017.

Nesse contexto, cabe à PrevUnisul administrar com eficiência, lisura e transparên-

cia os recursos garantidores dos planos de benefícios e cumprir o papel social de 

dar proteção às famílias de seus Participantes, que são os empregados da Unisul, 

Faepesul e PrevUnisul.

Gestão e capacitação
Em 2017 a Diretoria Executiva consolidou o compromisso de dar cada vez mais 

segurança à gestão.

O ano foi marcado pelo fortalecimento da governança com a Certificação em Inves-

timentos pelo ICSS, do Diretor Administrativo-Financeiro e AETQ da Entidade. Foi 

marcado também pela certificação em administração de dois novos Conselheiros 

Deliberativos e a recertificação de outros dois.

O quadro de empregados da Entidade foi capacitado, por meio dos cursos ofere-

cidos pela ASCPrev – Associação Catarinense das Entidades de Previdência Com-

plementar e pelo mercado.

Considerando o quadro de Conselheiros Deliberativos, Conselheiros Fiscais, Di-

retoria Executiva e demais técnicos da Entidade, foram realizadas 812 horas de 

capacitação e treinamento somente em 2017, o que representa quase 40 horas/

treinamento para cada um dos profissionais envolvidos diretamente com a gestão 

da PrevUnisul.

Editorial 
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Investimentos

Em 2017 a equipe de gestores de investimentos transferiu-se da Riviera Investi-

mentos para a Integral Investimentos. Como as estratégias de investimentos vi-

nham sendo adotadas com sucesso, a PrevUnisul optou por acompanhar os ges-

tores transferindo os recursos da Entidade para a Integral Investimentos.

A rentabilidade anual do patrimônio do Plano UnisulPrev superou a meta atuarial, 

o que permite concluir que os investimentos estão acertadamente estruturados.  

A expertise dos gestores internos, em linha com os externos, é garantia de asser-

tividade e segurança. 

Preservar o patrimônio de cada um dos participantes é o objetivo fortemente per-

seguido.

Atuarial

Em 2017 foi alterada a taxa de juros do Plano UnisulPrev de 4,5% a.a. para 5,5% 

a.a., a fim de que o valor presente das reservas do plano esteja adequado às obri-

gações com o pagamento dos benefícios previdenciários oferecidos.

Seguridade
A relação com o RH da Patrocinadora Unisul ganhou uma nova roupagem. Os 

processos de troca de informação foram aprimorados. Com isso, a base cadastral 

ficou cada vez mais atualizada.

Além disso, em agosto teve início o processo de Recadastramento de todos os 

Participantes, com foco na “Prova de Vida” dos aposentados e das pensionistas. 

Um grande esforço da Entidade foi direcionado para essa ação. O processo encer-

rou com 100% dos assistidos recadastrados.
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Comunicação e Marketing

Em 2017 o atendimento foi priorizado como forma de elevar a imagem institucional 

e melhorar os níveis de satisfação dos Participantes.

Informação transparente e tempestiva é uma das metas da Entidade. A comuni-

cação foi ampliada para os Participantes Ativos, os Aposentados e as Pensionis-

tas, e foi sistematizada para que os órgãos da governança recebam os principais 

indicadores de gestão imediatamente após apurados, como forma de mantê-los 

constantemente informados para a tomada de decisão. 

A página no Facebook (www.facebook.com/PrevUnisul) e o portal da Entidade na 

internet (www.prevunisul.com.br) passaram por melhorias, como forma de ampliar 

os canais de relacionamento.

O alinhamento e a perfeita parceria com os prestadores de serviço de informação, 

fez com que em 2017 a comunicação deixasse um bom legado.

Educação Financeira e Previdenciária

Por meio do programa integrado de educação financeira e previdenciária A Escolha 

Certa, do qual a PrevUnisul faz parte com as outras 13 Entidades de Previdência 

Complementar de SC, foram desenvolvidas diversas ações para orientar, formar e 

informar os Participantes e não Participantes sobre o planejamento financeiro e a 

importância da poupança previdenciária, como forma de garantir renda no futuro.

No portal da PrevUnisul (www.prevunisul.com.br) e no site do programa A Escolha 

Certa (www.aescolhacerta.com.br ) estão registradas essas ações e são oferecidas 

ferramentas para a tomada de decisão financeira.
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Fiscalização da PREVIC

Em março de 2017 a PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Comple-

mentar, que é o órgão regulador da Previdência Complementar, esteve na PrevUnisul 

para um período de fiscalização.

Foram fiscalizados os principais processos da Entidade, com o objetivo de avaliar 

os quesitos relativos aos princípios, regras e práticas de governança, gestão e 

controles internos. 

Com base no que foi apurado na fiscalização, a PREVIC apresentou um relatório 

de recomendações para a melhoria de alguns processos de controle. Não houve 

nenhuma autuação à gestão, o que demonstra a consistência das ações aprova-

das pelo Conselho Deliberativo e a eficácia das análises preventivas do Conselho 

Fiscal da Entidade.

Todas as recomendações foram atendidas no prazo determinado, o que mantém a 

PrevUnisul adequada aos preceitos da Gestão Baseada em Risco.

Diretoria Executiva
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Governança  
Corporativa  

1
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1. Governança Corporativa

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Patrocinadores, Participantes, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas.  

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em reco-
mendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 
valor de longo prazo da Entidade, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para 
a qualidade da gestão, sua longevidade e o bem comum.

As boas práticas de governança corporativa têm, ainda, a finalidade de assegurar o 
cumprimento da missão e os compromissos da Entidade, consolidando a imagem 
institucional e contribuindo para sua perenidade. 

A PrevUnisul possui os seguintes órgãos estatutários de governança corporativa: 

1. Deliberação: Conselho Deliberativo 

2. Gestão: Diretoria Executiva 

3. Controles Internos: Conselho Fiscal 
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Cada um desses órgãos exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, conforme 
descrito a seguir: 

1.1 Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é o órgão superior de deliberação colegiada. Na estrutura 
organizacional, tem suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na 
legislação vigente. São conselheiros deliberativos da PrevUnisul: 

Titulares Suplentes Mandato

Alex Sandro Sotero Isidoro*
Greicy Darela Bet 
Tramontin 

17/08/2015 a 
16/08/2018

Rodrigo Santana** Sandro Giassi Serafim 
17/08/2015 a 
16/08/2018

Artur Fabiano Holthausen da 
Silva

Patricia Steiner A. 
Rocha***

17/08/2015 a 
16/08/2018 

Felipe de Souza Bez Wilson Tenfen 
17/08/2015 a 
16/08/2018

Miguel Garcia Junior Ranieri Correa Garcia
14/06/2017 a 
16/08/2018

* Presidente.
** Vice-Presidente. 
***Início do mandato: 23/09/2017

1.2 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é órgão de administração da 
Entidade, cabendo-lhe fazer a gestão dos planos 
de benefícios, dos recursos financeiros e dos pro-
gramas e ações, visando obter a satisfação dos 
participantes, em observância às normas legais, ao 
Estatuto e aos Regulamentos dos Planos de Bene-
fício, bem como em concordância com as diretrizes 
e deliberações emanadas pelo Conselho Delibera-
tivo, privilegiando os fundamentos de segurança, 
equilíbrio atuarial, rentabilidade, solvência e liqui-
dez. A Diretoria Executiva está assim composta:
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Titular Cargo Mandato

Tarcisio dos Santos 
Junior

Diretor Superintendente  
e Diretor de Seguridade

20/08/2015 a 
19/08/2018

José de Oliveira Ramos
Diretor Administrativo 
e Financeiro (AETQ)

20/08/2015 a 
19/08/2018

1.3 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é órgão de controle interno da PrevUnisul, cabendo-lhe emitir 
pareceres acerca da gestão administrativa e econômico-financeira e também tem 
suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na legislação pertinente. 
São conselheiros fiscais:

Titulares Suplentes Mandato

Enedina Rodrigues  
B. Lorenzi*

Yuri Mendes Ramos 
17/08/2015 a 
16/08/2018

Raquel Barreto Rafael Ávila Faraco 
17/08/2015 a 
16/08/2018

Paulo Fernandes Sotero Fernanda Piacentini 
17/08/2015 a 
16/08/2018

* Coordenadora.
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1.4 Práticas comuns aos gestores 

 Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes com-
promissos: 

•	 Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o alinha-
mento com os valores da Entidade. 

•	 Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento 
de relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros necessários ao bom de-
sempenho profissional. 

•	 Disponibilização para atender as demandas da Entidade. 

•	 Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reuniões de 
forma ativa e buscando as informações relevantes às decisões de interesse da 
Entidade. 

•	 Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contribuindo, de 
forma equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções.  

•	 Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas 
no âmbito da Entidade. 
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Diretoria de  
Seguridade  

2
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2. Diretoria de Seguridade

2.1 Benefícios 
A Diretoria de Seguridade faz a gestão dos Planos Previdenciários, sendo a res-
ponsável pela concessão e manutenção dos benefícios em aderência às normas 
regulamentares.

Os benefícios oferecidos pelo Plano UnisulPrev são: 

•	 Benefício Saldado de Aposentadoria Normal

•	 Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada 

•	 Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez

•	 Benefício Saldado de Pensão por Morte

2.1.1 Benefício Saldado de Aposentadoria Normal de Partici-
pante Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado leva em consideração o nível de benefício da Complemen-
tação de Aposentadoria Normal, que consiste em uma mensalidade vitalícia com 
reversão para os benefícios de Complementação de Pensão por Morte, proporcio-
nal ao tempo de vinculação ao Plano ou à Patrocinadora, no caso de participante 
fundador, calculado na ata Base do Saldamento.
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2.1.2 Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada de Partici-
pante Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada leva em consideração o Bene-
fício Saldado de Aposentadoria Normal multiplicado por 0,9 tantas vezes quantos 
forem os anos de antecipação, quando o valor do Benefício Saldado recair sobre 
os subitens I e II do item 2.3.1 da Nota Técnica de aprovação do Regulamento de 
Saldamento. 

No caso em que o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal for aquele cal-
culado na forma do subitem III do item 2.3.1 da Nota Técnica de aprovação do 
Regulamento de Saldamento, o benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada 
será calculado na data da antecipação, considerando as informações cadastrais e 
financeiras do participante nesta data.

2.1.3 Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez de Par-
ticipante Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez será calculado por equivalên-
cia atuarial, considerando o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal.

2.1.4 Benefício Saldado dos Participantes Assistidos em gozo de 
Complementação de Aposentadoria Normal ou Antecipada, com 
Reversão para os beneficiários de Pensão por Morte

Para os participantes em gozo de benefício de Complementação de Aposentadoria 
Normal ou Antecipada, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor do be-
nefício que os participantes recebem na data do cálculo.
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2.1.5 Benefício Saldado do Participante Assistido em gozo de 
Complementação de Aposentadoria por Invalidez, com Reversão 
para os Beneficiários de Pensão por Morte

Para os participantes em gozo do Benefício de Complementação de Aposentado-
ria por Invalidez, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor do benefício 
que os mesmos recebem na data do cálculo do Saldamento.

2.1.6 Beneficiário ou Grupo Familiar recebedor de Complemen-
tação de Pensão por Morte no Plano UnisulPrev

Para os beneficiários que compõem o grupo familiar recebendo Pensão por 
Morte, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor que os mesmos re-
cebem, a título de complementação, na data do cálculo do Saldamento.
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2.2 Institutos

É facultada ao participante ativo que não tiver preenchido os requisitos de elegibili-
dade aos benefícios, a opção por um dos seguintes institutos: 

2.2.1 Portabilidade 

Os participantes terão o direito de portar para outro plano o valor total das contri-
buições pessoais apuradas até a data de recolhimento da última contribuição verti-
da ao Plano, deduzida a taxa administrativa, e atualizada com base na rentabilidade 
líquida do Plano até o décimo dia anterior ao da efetiva transferência dos recursos. 

2.2.2 Resgate 

Com relação ao resgate, os participantes terão o direito de resgatar o valor das 
contribuições pessoais apuradas até a data de recolhimento da última contribuição 
vertida ao Plano, deduzida a taxa administrativa, atualizadas com base na rentabi-
lidade líquida do Plano. 
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2.2.3 Benefício Proporcional Diferido 

O Benefício Proporcional Diferido consistirá em renda mensal vitalícia equivalente 
ao valor do Benefício Saldado, calculado na Data Base do Saldamento e atualizado 
pelo índice do Plano, sendo este reduzido proporcionalmente ao tempo de anteci-
pação caso a concessão se dê na forma do Benefício Saldado de Aposentadoria 
Antecipada.

Modalidade do Benefício, Regime Financeiro e Método de Financiamento:

A tabela a seguir apresenta a modalidade de cada benefício previsto pelo Plano 
UnisulPrev,  o regime financeiro e seu método de financiamento. 

Características dos Benefícios do Plano

Benefício
Modalidade  
do Benefício

Regime Financeiro 
/ Método de 

Financiamento

Aposentadoria 
Programada

Contribuição Variável Capitalização

Aposentadoria Diferida Contribuição Variável Capitalização

Aposentadoria por 
Invalidez

Contribuição Variável Capitalização

Pensão por Morte de 
Participante Ativo

Contribuição Variável Capitalização

Pensão por Morte de 
Participante Assistido

Benefício Definido Capitalização
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2.3 Estatíticas

Com base nas informações cadastrais e financeiras, são apresentadas a seguir 
análises estatísticas contemplando um comparativo em relação aos anos de 2015 
e 2016. 

2.3.1 Participantes Ativos

Item 2015 2016 2017*

Número de participantes 94 90 79

Idade média atual (anos) 52,23 52,93 52,96

Idade média de aposentadoria 
(anos)

57,17 57,26 57,11

Tempo médio de espera (anos) 4,94 4,32 4,15

Benefício saldado médio (R$) (*) R$ 2.005,16 R$ 2.197,95 R$ 1.967,45

(*) Valores não contemplam 124 participantes cancelados aguardando resgate.

(*) Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefícios, 
neste quadro os valores são originais, informados pela EFPC.
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Percebe-se que houve uma redução no número de participantes ativos em 2017, 
na ordem de 12,22%, quando comparado com o exercício de 2016. 

Evolução do número de participantes ativos x benefício saldado médio
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A redução do número de participantes ativos é um comportamento esperado no 
Plano, justificado pelo seu fechamento a novas inscrições. As saídas podem ocorrer 
por aposentadorias, óbitos ou desligamentos. Os motivos pelos quais ocorreu a 
redução do número de participantes ativos estão demonstrados no gráfico a seguir:

Descrição de saídas de participantes ativos

Número de  
cancelamentos  

em 2017

Número de novas  
aposentadorias  

em 2017

4

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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2.3.2 Participantes Assistidos e Pensionistas

Benefício
Número de 
assistidos

Idade  
média 
(anos)

Benefício 
Médio  

(R$) (**)

Benefício 
Total  

(R$) (**)

Aposentadoria por 
Invalidez

14 64,29 683,94 9.575,15

Aposentadoria Normal 78 68,81 6.873,31 536.118,50

Pensão por Morte (*) 21 68,96 1.782,07 37.423,43

(*) Número de grupo familiares que recebem pensão. 
(**) Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefí-
cios, neste quadro os valores são originais, informados pela EFPC.

No exercício de 2017, ocorreram 6 novas concessões de aposentadoria normal.

Houve uma nova concessão de aposentadoria por invalidez em 2017, sendo man-
tidas as demais aposentadorias por invalidez registradas em 2016. 

Os grupos familiares que recebem o benefício de pensão por morte em 2016 al-
cançou o total de 20 pensões, enquanto que em 2017 foram registradas as con-
cessões de 21 pensões. Esse acréscimo de benefícios concedidos corresponde 
ao óbito de um assistido de aposentadoria normal ocorrida no exercício de 2017.

Informações Consolidadas

São demonstradas a seguir as informações consolidadas extraídas da base cadas-
tral dos participantes do Plano UnisulPrev, para destacar as principais característi-
cas da massa de participantes.
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2.3.3 Participantes Ativos

Distribuição de participantes ativos por faixa etária
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Há uma concentração de aproximadamente 31,64% dos participantes ativos do 
Plano UnisulPrev na faixa etária de 49 a 53 anos. Se for considerado que a idade 
média esperada de aposentadoria é de 57 anos, conforme calculado nesta avalia-
ção, tem-se que esses participantes permanecerão no plano por aproximadamen-
te mais 4 anos, pelo menos. 

Do total de participantes ativos do Plano UnisulPrev, 46,84% são do sexo feminino 
e 53,16% são do sexo masculino.
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Projeção de aposentadorias dos participantes ativos
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A maioria dos participantes ativos tem a expectativa de se aposentar entre 2018 
e 2022. Em 2017, foram registrados 29 participantes ativos com aposentadoria 
iminente, correspondendo a 36,71% do total.

Com base nesta informação, a Entidade está desenvolvendo políticas de aplicação 
dos recursos do Pano que visam garantir rentabilidade em níveis superiores nesta 
fase de acumulação de recursos. 
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2.3.3 Participantes Assistidos

2.3.3.1 Aposentadoria por invalidez

Distribuição de participantes assistidos inválidos, por faixa etária
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Metade da massa de aposentados inválidos do Plano UnisulPrev está concentrada 
na faixa etária a partir de 66 anos.
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Distribuição de participantes assistidos por invalidez, por faixa de benefício
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A maior parte dos aposentados por invalidez do Plano UnisulPrev está concentrada 
na faixa de benefício até R$ 1.000,00.

Distribuição de participantes assistidos por faixa etária
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Há uma concentração da massa de participantes assistidos nas faixas etárias entre 
61 e 70 anos, sendo que 12,82% dos indivíduos possuem idade até 60 anos, e 
39,74% possuem idade acima de 70 anos.

Distribuição de participantes assistidos por faixa de benefício
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Aproximadamente 46,15% dos assistidos válidos recebem benefício mensal acima 
de R$ 5.000,00, e 32,05% recebem benefício mensal até R$ 1.000,00.

2.3.4 Pensionistas

Distribuição de Pensionistas por faixa etária
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A maioria dos pensionistas está concentrada na faixa etária acima de 70 
anos.

Distribuição de famílias recebedoras de Pensão por faixa de Bene-
fício
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A maioria dos benefícios pagos aos pensionistas do Plano UnisulPrev é menor ou 
igual a R$ 1.000,00 por mês.
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3. Educação Financeira e Previdenciária 
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária da PrevUnisul leva aos par-
ticipantes e aos não participantes informações e orientações a respeito do plane-
jamento financeiro e os impactos positivos na vida de quem se preocupa com o 
futuro. 

A PrevUnisul é parceira da ASCPrev – Associação Catarinense das Entidades de 
Previdência Complementar no desenvolvimento do Programa Integrado de Educa-
ção Financeira e Previdenciária - A Escolha Certa. Em conjunto com as demais en-
tidades de previdência complementar de SC busca disseminar a cultura financeira 
e previdenciária, promovendo ações de esclarecimento e incentivo a poupança de 
longo prazo. 

Em 2017 foram realizadas várias ações com o objetivo de despertar o interesse dos 
públicos para as questões financeiras e previdenciárias. Merecem destaque:

Simulador para organizar  
o orçamento familiar 
Visou orientar as famílias sobre 
a distribuição da renda mensal 
de itens como, alimentação, 
moradia, educação e poupança, 
dentre outros. 
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Concurso Cultural  
“Recordar é Viver” 
Em homenagem ao Dia das 
Mães, o programa desenvolveu 
o concurso para incentivar a 
organização da vida financeira 
e tratar do reflexo nas relações 
familiares.

Concurso Cultural  
“A Voz da Experiência” 
Concurso em comemoração ao 
Dia do Jovem, em que pessoas 
mais experientes deixaram 
recados para os jovens sobre 
a importância da previdência 
complementar no futuro. 
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Concurso Cultural “Poupar: Papo de Família” 
Em homenagem ao Dia das Crianças, teve como foco o ensinamento dos pais 
como exemplo para os filhos.

Concurso Cultural “Pais e Filhos Saudáveis” 
Lançado para estimular a prática de esportes e a boa relação  
familiar entre pais e filhos.
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Quiz “Minuto da Previdência” 
Por meio de vídeos gravados por especialistas, o quiz visou estimular a reflexão 
sobre temas ligados à Previdência Complementar. Em 2017 foram realizadas 
quatro edições que trataram de gestão dos investimentos, psicologia econômica 
e comportamental , longevidade e poupança e benefícios tributários.

Curso de Inclusão Digital para Assistidos  
Foram realizadas duas turmas em Tubarão, para ampliar a inclusão dos 
aposentados e das pensionistas no mundo virtual. O curso foi desenvolvido em 
parceria com a Unisul e a Prefeitura de Tubarão.
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4. Diretoria Administrativo-Financeira 

A Diretoria Administrativo-Financeira é responsável pela gestão do patrimônio 
dos Planos Previdenciários e do PGA – Programa de Gestão Administrativa. Sob 
sua égide é desenvolvida a Política de Investimentos e o controle e gestão dos 
investimentos. 

4.1 Política de Investimentos 2017-2021 

A Política de Investimentos da PrevUnisul tem por objetivo a promoção da sus-
tentabilidade dos investimentos da Entidade através do gerenciamento prudente 
e eficiente dos ativos, levando em consideração os fatores de risco, segurança, 
solvência e liquidez, possibilitando a formação de reservas financeiras suficientes 
para pagamento dos benefícios de seus participantes.

A presente Política de Investimentos aplicar-se-á aos Planos de Benefícios da  
PrevUnisul, denominados Plano UniPrev e Plano UnisulPrev: 

CNPB CÓDIGO DENOMINAÇÃO

19.970.022-56 PLANO UnisulPrev
Plano de Benefícios e 

Custeio da Unisul

O Plano UnisulPrev é do tipo Benefício Definido, cujo processo de saldamento foi 
aprovado em 21 de dezembro de 2010 de acordo com a portaria n° 992, de 21 
de  dezembro  de  2010  da Superintendência  Nacional  de  Previdência Comple-
mentar - PREVIC. Com o saldamento do plano o objetivo é atingir a meta atuarial 
vigente atualmente fixada em INPC + 5,50% a.a. 

O Plano UnisulPrev é patrocinado exclusivamente pela UNISUL - Universidade do 
Sul de Santa Catarina.

A adoção desta Política de Investimentos visa assegurar o claro entendimento 
por parte dos gestores, funcionários da PrevUnisul, participantes, beneficiários e 
provedores externos de serviços quanto aos objetivos e restrições relativas ao in-
vestimento dos ativos da Entidade; sobre os critérios objetivos e racionais para a 
avaliação de classes de ativos,  de  gestores  e  de  estratégias  empregadas   no 
processo de investimentos,  bem como o atendimento da Resolução  CMN nº 
3.792, de 24 de setembro de 2009 e suas alterações.
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4.2 Investimentos

Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas são aplicados em carteira diver-
sificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no 
âmbito do mercado financeiro, distribuídos nos seguintes segmentos, observado o 
disposto na legislação em vigor:

a. Segmento de Renda Fixa; 

b. Segmento de Renda Variável;

c. Segmento de Imóveis;

d. Segmento de Empréstimos e Financiamentos.

Em atendimento à Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo 
em 16 de dezembro de 2017, os investimentos dos Planos no ano de 2017 obe-
deceram aos limites definidos pela Resolução CMN nº 3.792, conforme abaixo 
discriminado: 

Período de Referência Indexador Taxa de Juros

01/2017 a 12/2017 INPC 5,5% a.a.

Documentação/Responsáveis

Nº da Ata de Aprovação: 77/2016

Data da Aprovação: 12/12/2016

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



38PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 

Alocação dos Recursos

Segmento
Limite 

Superior
Limite 
Inferior

Ponto 
ótimo

Limite      
Res. 3792

Valor 
Aplicado

R. Fixa 0% 100% 80% 100% 86,79%

R. Variável 0% 70% 10% 70% 4,80%

Imóveis 0% 8% 0% 8% 0,00%

Empréstimos 0% 15% 10% 15% 0,00%

Estruturados 0% 20% 0% 20% 0,00%

Exterior 0% 10% 0% 10% 8,41%

4.3 Rentabilidade e Patrimônio  

Em 2017 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 10,85% nos investimentos do 
Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, deduzidas as des-
pesas com a administração. A rentabilidade de 10,85% correspondeu a 141,22% 
da meta atuarial de 7,68% (INPC + 5,5% aa), o que demonstra a consistência da 
estratégia adotada.
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Rentabilidade do Plano UnisulPrev 
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Considerando as informações financeiras do Plano UnisulPrev desde sua implanta-
ção em 01/01/1998, segue a evolução do Ativo Líquido e da rentabilidade do plano 
ao longo do tempo. 
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4.4 Patrimônio de Cobertura do Plano e Resultados

Patrimônio de Cobertura do Plano e Resultados

Ano
Patrimônio de Cobertura 

do Plano (R$)
Resultado Técnico do 

Plano (R$)

1998 1.092.143,37 -873.235,16

1999 2.395.762,24 -1.819.137,62

2000 3.943.964,70 -2.061.708,96

2001 5.949.742,23 145.133,06

2002 9.371.216,44 -130.342,76

2003 13.193.997,57 389.390,14

2004 17.039.487,81 -3.536.167,52

2005 18.292.553,56 -2.196.311,69

2006 21.842.863,90 -10.967.960,61

2007 23.983.474,36 -9.948.543,87

2008 26.670.202,34 133.231,48

2009 32.324.808,86 R$ 0,00

2010 37.627.171,75(1) R$ 0,00

2011 40.409.796,80(2) 1.328.584,21

2012(3) 40.482.306,87(4) 2.674.007,95

2013 44.802.783,06 -8.997.729,65

2014 48.245.592,71 -8.953.220,73

2015 43.151.984,51 -12.327.025,12

2016 36.221.867,16 - 5.250.572,37

2017 34.587.232,73 -5.558.740,27

(1) Considera o Fundo Previdencial no montante de R$ 2.292.563,14. 
(2) Considera o Fundo Previdencial no montante de R$ 4.531.494,07. 
(3) Posicionado em 30/09/2012. 
(4) Considera o Fundo Previdencial no montante de R$ 4.624.529,39.

Em 31/12/2017 o Patrimônio Social correspondia a R$ 40.827.971,16, o Patrimô-
nio para Cobertura do Plano correspondia a R$ 34.587.232,73 e o valor do Fundo 
Previdencial a R$ 6.240.738,43.
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4.4.1 Evolução do Patrimônio de Cobertura do Plano
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Rentabilidade do Plano x Meta Atuarial

Ano Rentabilidade Meta Atuarial

1998 14,37% 7,82%

1999 22,15% 27,19%

2000 13,50% 16,39%

2001 15,21% 17,03%

2002 26,28% 34,00%

2003 21,62% 14,12%

2004 20,82% 18,86%

2005 7,64% 7,31%

2006 15,31% 10,03%

2007 10,25% 14,37%

2008(1) 6,67% 15,60%

2009 11,18% 4,48%

2010 8,29% 17,98%

2011 10,06% 12,44%

2012(2) 8,68% 8,76%

2013 5,59% 11,90%

2014 8,43% 11,01%

2015 12,47% 15,96%

2016 11,58% 11,38%

2017(3) 10,85% 7,68%

(1) Acumulado de jan/2008 a nov/2008.

(2) Acumulado de jan/2012 a set/2012.

(3) Acumulado de jan/2017 a dez/2017.
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4.4.2 Plano de Contas Contábeis

O Plano de Contas Contábil demonstrado a seguir considera os resultados da Ava-
liação Atuarial de 2017, posicionados em 31/12/2017:

Conta Descrição Valor (R$)

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social 40.827.971,16

2.3.1.0.00.00.00
Patrimônio de Cobertura 

do Plano
34.587.232,73

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas 40.145.973,00

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos 90.666.182,00

2.3.1.1.01.02.00
Benefício Definido Es-

truturado em Regime de 
Capitalização

90.666.182,00

2.3.1.1.01.02.01
Valor Atual dos Benefícios 
Futuros Programados – 

Assistidos
83.747.278,37

2.3.1.1.01.02.02
Valor Atual dos Benefícios 
Futuros Não Programados 

– Assistidos
6.918.903,63

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder 26.206.612,36

2.3.1.1.02.02.00
Benefício Definido Estrutu-
rado em Regime de Capi-

talização Programado
26.206.612,36

2.3.1.1.02.02.01
Valor Atual dos Benefícios 

Futuros Programados
26.206.612,36

2.3.1.1.03.00.00
(-) Provisões Matemáticas 

a Constituir
76.726.821,36

2.3.1.1.03.02.00 (-) Déficit Equacionado 76.726.821,36

2.3.1.1.03.02.01 (-) Patrocinadores 74.589.580,70

2.3.1.1.03.02.02 (-) Participantes 0,00

2.3.1.1.03.02.03 (-) Assistidos 2.137.240,66

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico (5.558.740,27)

2.3.2.0.00.00.00 Fundos 6.240.738,43

2.3.2.1.00.00.00 Fundos Previdenciais 6.240.738,43

2.3.2.1.03.00.00
Outros - Previsto em Nota 

Técnica Atuarial
6.240.738,43
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5. Demonstrações Contábeis 

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

5.1 Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial (em mil)

Ativo
31 

dez. 
2017

31 
dez. 
2016

Passivo
31 

dez. 
2017

31 
dez. 
2016

Disponível 20 25 Exigível Operacional 1.691 1.684

Realizável 52.930 53.698 Gestão Previdencial 807 814

Gestão Previdencial 438 234 Gestão Administrativa 884 869

Gestão Administrativa 673 574 Exigível Contingencial 678 579

Investimentos 51.818 52.890 Gestão Administrativa 678 579

Fundos de Investimento 51.818 52.890 Patrimônio Social 51.112 52.128

Permanente 532 668 Patrimônio de Cobertura 
do Plano

42.073 43.002

Imobilizado 14 19 Provisões Matemáticas 47.137 48.035

Intangível 518 650 Benefícios Concedidos 90.945 82.772

Benefícios a Conceder 32.919 39.100

(-) Provisões Matemáticas 
a Constituir

-76.727 -73.837

Equilíbrio Técnico -5.064 -5.033

Resultados Realizados -5.064 -5.033

(-) Déficit Técnico 
Acumulado

-5.064 -5.033

Fundos 9.039 9.126

Fundos Previdenciais 9.039 9.126

TOTAL DO ATIVO 53.481 54.391 TOTAL DO PASSIVO 53.481 54.391
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5.2 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social

 Descrição 2017 2016 Variação %

A) Patrimônio Social - Início do Exercício 52.128 56.970 -8,50%

1. Adições 9.809 13.552 -27,62%

(+) Contribuições Previdenciais 3.257 6.715 -51,50%

(+) Resultado Positivo Líquido dos 
Investimentos - Gestão Previdencial

5.341 5.528 -3,38%

(+) Receitas Administrativas 1.189 1.289 -7,76%

(+) Resultado Positivo Líquido dos 
Investimentos - Gestão Administrativa

22 20 10,00%

2. Destinações -10.826 -18.394 -41,15%

(-) Benefícios -9.614 -17.085 -43,73%

(-) Despesas Administrativas -1.155 -1.248 -7,45%

(-) Constituição Líquida de Contingências 
Administrativas

-56 -61 -8,20%

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

-1.016 -4.842 -79,02%

(+/-) Provisões Matemáticas -898 -12.997 -93,09%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -31 4.450 -100,70%

(+/-) Fundos Previdenciais -87 3.706 -102,35%

 B) Patrimônio Social - Final do Exercício 
(A+3+4)

51.112 52.128 -1,95%

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
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5.3 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 
Consolidada (em mil)

 Descrição 31 dez. 
2017

31 dez. 
2016

Variação %

A)
Fundo Administrativo do Exercício 
Anterior

0 0 0,00%

1. Custeio da Gestão Administrativa 1.211 1.309 -7,49%

1.1. Receitas 1.211 1.309 -7,49%

Custeio Administrativo da Gestão 
Previdencial

631 783 -19,41%

Custeio Administrativo dos 
Investimentos

459 440 4,32%

Receitas Diretas 99 58 70,69%

Resultado Positivo Líquido dos 
Investimentos

22 20 10,00%

Outras Receitas - 8 -100,00%

2. Despesas Administrativas -1.155 -1.248 -7,45%

2.1. Administração Previdencial -717 -828 -13,41%

Pessoal e Encargos -351 -483 -27,33%

Treinamentos/Congressos e Seminários -24 -27 -11,11%

Viagens e Estadias -28 -31 -9,68%

Serviços de Terceiros -205 -195 5,13%

Despesas Gerais -64 -66 -3,03%

Depreciações e Amortizações -39 -21 85,71%

Tributos -6 -5 20,00%

2.2. Administração dos Investimentos -438 -420 4,29%

Pessoal e Encargos -224 -213 5,16%

Treinamentos/Congressos e Seminários -1 -2 -50,00%

Viagens e Estadias -7 -11 -36,36%

Serviços de Terceiros -186 -171 8,77%

Despesas Gerais -20 -23 -13,04%

3. Constituição/Reversão de 
Contingências Administrativas

-56 -61 -8,20%

6. Sobra/Insuficiência da Gestão 
Administrativa (1-2-3-4-5)

0 0 0,00%

 
7. Constituição/Reversão do Fundo 
Administrativo (6)

0 0 0,00%

B)
Fundo Administrativo do Exercício Atual 
(A+7+8)

0 0 0,00%
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5.4 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por 
Plano de Benefícios – UnisulPrev (em mil)

 DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 variação %

 A) Ativo Líquido - Início do 
Exercício

42.066 48.572 -13,39%

1. Adições 6.991 10.072 -30,59%

(+) Contribuições 2.706 5.631 -51,94%

(+) Resultado Positivo Líquido 
dos Investimentos - Gestão 
Previdencial

4.285 4.440 -3,49%

2. Destinações -8.229 -16.578 -50,36%

(-) Benefícios -7.921 -16.100 -50,80%

(-) Custeio Administrativo -308 -478 -35,56%

3. Acréscimo/Decréscimo 
no Ativo Líquido (1+2)

-1.238 -6.506 -80,97%

(+/-) Provisões Matemáticas -1.327 -14.007 -90,53%

(+/-) Fundos Previdenciais 397 424 -6,37%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do 
Exercício

-308 7.076 -104,35%

B) Ativo Líquido - Final do 
Exercício (A+3+4)

40.828 42.066 -2,94%

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
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5.5 Demonstração do Ativo Líquido por Plano de 
Benefícios – UnisulPrev

Descrição
31 dez.  

2017
31 dez. 

2016
Variação  

%

1. Ativos 41.566 42.658 -2,56%

Investimento 41.566 42.658 -2,56%

Fundos de Investimento 41.566 42.658 -2,56%

2. Obrigações 738 593 24,45%

Operacional 738 593 24,45%

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 40.828 42.066 -2,94%

Provisões Matemáticas 40.146 41.472 -3,20%

Superávit/Déficit Técnico -5.559 -5.251 5,87%

Fundos Previdenciais 6.241 5.844 6,79%

6. Apuração do Equilíbrio Técnico 
Ajustado

-5.482 -5.178 5,87%

a) Equilíbrio Técnico -5.559 -5.251 5,87%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 77 73 5,48%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) -5.482 -5.178 5,87%
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5.6 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de 
Benefícios – UnisulPrev

Descrição
31 dez. 

2017
31 dez. 

2016
Variação %

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 41.566 42.658 -2,56%

1. Provisões Matemáticas 40.146 41.472 -3,20%

1.1. Benefícios Concedidos 90.666 82.495 9,90%

Benefício Definido 90.666 82.495 9,90%

1.2. Benefícios a Conceder 26.207 32.814 -20,13%

Benefício Definido 26.207 32.814 -20,13%

1.3. (-) Provisões Matemáticas a 
Constituir

-76.727 -73.837 3,91%

(-) Déficit Equacionado -76.727 -73.837 3,91%
(-) Patrocinador(es) -74.590 -71.624 4,14%

(-) Assistidos -2.137 -2.212 -3,39%

2. Equilíbrio Técnico -5.559 -5.251 5,87%

2.1. Resultados Realizados -5.559 -5.251 5,87%

(-) Déficit Técnico Acumulado -5.559 -5.251 5,87%
3. Fundos 6.241 5.844 6,79%

3.1. Fundos Previdenciais 6.241 5.844 6,79%

4. Exigível Operacional 738 593 24,45%
4.1. Gestão Previdencial 738 593 24,45%

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.
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Notas Explicativas às  
Demonstrações Contábeis 

Consolidadas 

6
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6. Notas Explicativas às Demonstrações  
Contábeis Consolidadas

Nota 1 – Contexto Operacional

1.1 Apresentação

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é uma Entida-
de 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 sub-
sequentes, pela Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, de-
nominada 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.
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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 participan-
tes, no que se refere a assuntos previdenciários.

A PrevUnisul possui 2 planos, conforme os registros no Cadastro Nacional de Pla-
nos 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 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 
aprovado em 21 de novembro de 2007, passando a verter contribuições a partir 
de março de 2008.



54PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos oriundos de 
Contribuições dos Patrocinadores e, contribuições dos Participantes Ativos; resul-
tado dos seus investimentos e eventuais recursos não especificados.

1.2 Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em atendimento às dis-
posições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades 
fechadas de previdência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 
8, de 31 de outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, 
alterada pela Instrução PREVIC nº 25 de 17 de dezembro de 2015, e Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que apro-
va a NBC TE 11, Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, e as práticas 
contábeis brasileiras.

As alterações implantadas pela Instrução PREVIC nº 25 de 17 de dezembro de 
2015, resultados líquidos de investimentos, segregação entre Despesas Gerais e 
Tributos, provocam diferenças nos valores de rubricas quando comparadas com 
as demonstrações anteriormente publicadas, sem alteração no resultado das ope-
rações.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de 
curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de 
Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo opera-
cional de longo prazo da sua atividade.

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL apresenta 
mensalmente balancetes, por Planos de Benefícios, do plano de Gestão Adminis-
trativa 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 enviados ao órgão fiscalizador.

Todos os valores estão apresentados em milhares de reais e os arredondamentos 
foram feitos de maneira a aproximar os valores quando totalizados.
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1.3 Sumário das principais práticas contábeis

A contabilidade da SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNI-
SUL é elaborada respeitando a autonomia patrimonial dos planos de benefícios de 
forma a identificar, separadamente, os planos de benefícios previdenciais adminis-
trados pela Entidade, bem como o plano de gestão administrativa, para assegurar 
um conjunto de informações consistentes e transparentes, com objetivo de carac-
terizar 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. 

Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da Com-
petência, significando que na determinação do resultado são computadas as re-
ceitas, 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.
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1.4.2 Realizável

Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de re-
alização e incluem, quando aplicável, as provisões para cobrir possíveis perdas de 
direitos creditórios, as variações monetárias e os rendimentos proporcionais aufe-
ridos até a data do balanço.

1.4.3 Investimentos

Sob o título de Investimentos, no ativo realizável, estão incluídas todas as aplica-
ções 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 classifica sua carteira de títulos e valores mobiliários 
nas categorias de Títulos para Negociação e Títulos mantidos até o Vencimento.

• Títulos para negociação – registra os títulos com propósito de serem ne-
gociados, independentemente do prazo a decorrer do título na data de 
aquisição, os quais serão avaliados ao valor de mercado ou de provável 
realização. 

• Títulos mantidos até o Vencimento – títulos e valores mobiliários com ven-
cimentos superiores a 12 meses da data de aquisição, os quais a Entidade 
mantém interesse e capacidade financeira de manter até o vencimento, 
sendo classificados como de baixo risco por agência de risco do país, e 
que serão avaliados pela taxa de rendimentos intrínseca dos títulos, ajusta-
dos pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.

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 
patrimônio 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 De-
positary Receipts, classificados como nível II e III.  
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b. Fundos Multimercados 

A classificação dos Fundos Multimercados se baseia nas estratégias ado-
tadas pelos gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem pre-
valecer 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, utensí-
lios, 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.
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b. Intangível

No intangível são registrados os gastos administrativos não suportados 
pelas fontes de custeio do Plano de Gestão Administrativa, cujo supor-
te 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. Todos os excedentes do Plano de gestão 
Administrativa são destinados á amortização destes gastos, visando a sua 
apropriação como despesas.

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 pla-
nos 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 previden-
ciais 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 Co-
bertura dos Planos e pelos Fundos.
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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 PREVIC e estão representadas por:

• Provisão matemática de benefícios concedidos – Consiste no valor atual 
dos benefícios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do be-
nefício.

• Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às contribui-
ções individuais dos participantes acrescidas das contribuições correspon-
dentes às patrocinadoras.

• Provisões Matemáticas a Constituir / (-) Déficit Equacionado - Registra de 
acordo com a nota técnica atuarial, o valor atual das contribuições ex-
traordinárias futuras, referentes a déficit equacionado dos patrocinadores, 
participantes e assistidos.

1.4.7.2 Fundos

Fundo Previdencial

São três os fundos previdenciais previstos na nota técnica atuarial do PrevUnisul. 

a.  Cancelados Desligados Patrocinadora 

Formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-participantes 
que foram cancelados do Plano e que se desligaram da Patrocinadora, 
mas que até agora não optaram por nenhum dos Institutos previsto no 
Plano.

b.  Cancelados Não Desligados Patrocinadora

Formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-participantes 
que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vínculo com a Pa-
trocinadora. 
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c.  Reversão Encargos Contribuição de Risco Patrocinadora

Valor decorrente do montante no Patrimônio para Cobertura do Plano, re-
ferente as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder que estavam 
estruturados na modalidade de benefício definido no exercício de 2010, ou 
seja, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativo, mas que 
foram transformados em benefícios estruturados na modalidade de contri-
buição variável, tendo em vista a terceirização dos seus encargos atuariais 
junto a companhia seguradora. Esse montante fora constituído com contri-
buições exclusivas das Patrocinadoras desde o início de funcionamento do 
Plano até momento da referida terceirização, e terá como objetivo custear 
somente a Contribuição Normal de Risco de responsabilidade das Patroci-
nadoras, conforme previsto no Regulamento do Plano.

1.4.8 Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. Os registros re-
lativos 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 2017 2016

Imediato 20 25

Bancos Conta Movimento 20 25

Caixa Econômica Federal 20 25

Nota 3 – Realizável

3.1 Gestão Previdencial

Registra os valores a receber decorrentes de contribuições de participantes e pa-
trocinadoras, vencidos e a vencer e outros realizáveis, apresentando os seguintes 
saldos:

Descrição 2017 2016

Gestão Previdencial 438 234

Recursos a Receber 438 234

Contribuições do Mês 157 234

Patrocinador 46 108

Participantes 111 126

Contribuições Contratadas - -

Contribuições em Atraso 281 -

Patrocinadora Unisul – Plano UniPrev 321 -

(-) Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa– 
Plano UniPrev

-40 -
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A PrevUnisul registrou provisões referentes a direitos creditórios de liquidação duvi-
dosa determinadas em função do atraso no recebimento do valor principal, de par-
cela ou de encargos da operação existente em seu patrimônio em 2012, mediante 
Termo de Novação Parcial de Dívida de Saldamento de Plano - UnisulPrev firmado 
em 20/05/2013.

São direitos creditórios passíveis de provisão, dentre outros, contribuições, contra-
tos de dívida do patrocinador, aluguéis e contratos de empréstimos e de financia-
mentos imobiliários.

Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação duvido-
sa 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 quaren-
ta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias; e 

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

O efeito do provisionamento no resultado do plano, registrado na conta está repre-
sentado conforme o quadro:
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Descrição 2017 2016

Provisões 9.524 9.484

Plano UniPrev 40 -

Plano UnisulPrev 9.484 9.484

 
Contribuições Contratadas

Em 01 de abril de 2016 através de CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMEN-
TO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM GARANTIA REAL, em que são 
partes de um lado Universidade do Sul de Santa Catarina, e do outro lado Socie-
dade de Previdência Complementar PrevUnisul, foi parcelada a dívida da patrocina-
dora atualizada até aquela data. O parcelamento no montante total de R$ 69.074 
(valor atualizado até dezembro de 2015), concordando as partes com o prazo de 
191 meses (duração do passivo arredondada x 1,5), uma taxa de carregamento 
administrativo de 7,3% a.m., com base no sistema “price” de amortização com 
pagamentos, chegando-se a uma prestação mensal em dezembro de 2015 de R$ 
544, devidamente atualizada até o início dos pagamentos bem como na continui-
dade dos mesmo.

A medida à época foi adotada por ambas as contratantes para que o Plano men-
cionado voltasse a apresentar equilíbrio técnico, tornando-se economicamente viá-
vel aos participantes e UNISUL e sendo sustentável ao longo do tempo. Outrossim, 
visava também eliminar alguns problemas estruturais responsáveis pelo potencial 
deficitário do Plano, imunizar o Plano contra déficits futuros provocados por varia-
ções salariais acima do previsto, preservar o direito adquirido pelos participantes 
assistidos e pensionistas e assegurar aos participantes ativos a transformação dos 
seus direitos proporcionais em direitos acumulados, observando as regras existen-
tes no Regulamento do UnisulPrev.

 
3.2. Gestão Administrativa

Registra os depósitos judiciais decorrentes de recursos impetrados contra o re-
colhimento de PIS e COFINS, conforme o processo 2009.72.00.010271-2 (SC), 
devidamente atualizados. Em 31 de dezembro os saldos apresentados são: 
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Descrição 2017 2016

Gestão Administrativa 673 574

Depósitos Judiciais/ Recursais 673 574

Depósitos Judiciais 673 574

PIS 93 79

COFINS 580 495

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 
entre as classes de ativos é feita através de Fundos Mútuos de Investimento desti-
nados a investidores institucionais e apresentam os seguintes saldos:

Descrição 2017 2016

Total investimentos – Fundos 51.818 52.890

Fundo de Investimento em Cotas Integral 
PrevUnisul Multimercado

49.332 -

Fundo de Investimento em Cotas Riviera Prevunisul 
Multimercado

- 51.439

Fator Sinergia III Fundo de Investimento em Ações 2.486 1.451
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Com a mudança do gestor, houve apenas a denominação do Fundo de Investi-
mento em Cotas Riviera PrevUnisul Multimercado para Fundo de Investimento em 
Cotas Integral PrevUnisul Multimercado, sem movimentação efetiva dos recursos.

Em 2016 o saldo do Fundo de Investimento em Cotas Riviera PrevUnisul Multimer-
cado foi informado indevidamente como sendo R$ 41.439 por erro de grafia.

A PrevUnisul registra os investimentos em cotas de fundos, mantidos como “títu-
los para negociação”, ou seja, o valor apresentado nas demonstrações contábeis 
refletem os preços dos ativos a valor de mercado. A exceção são as aplicações 
feitas em títulos públicos federais que são marcados na curva (até o vencimento) 
e a mercado. A carteira em 31 de dezembro de 2017 e 2016 apresenta os saldos:

Descrição 2017 % 2016 %

Carteira Títulos para 
Negociação

19.807 38,22% 29.665 56,09%

Carteira Títulos Mantidos até o 
Vencimento

32.011 61,78% 23.225 43,91%

Total 51.818 100% 52.890 100%

A carteira de títulos mantidos até o vencimento apresenta os seguintes prazos:

2017 2016

Título Vencimento Valor % Valor %

NTN-B 2020 3.775 11,79 3.684 15,86%

NTN-B 2024 6.783 21,19 6.603 28,43%

REIT-SEC 2024 8.112 25,34 - -

NTN-B 2035 3.914 12,23 3.798 16,35%

NTN-B 2045 9.426 29,45 9.140 39,36%

Total 32.010 100,00% 23.225 100,00%

3.4. Realizável – Divulgação de erro de período anterior

Nas demonstrações contábeis de 2016, os saldos acumulados realizável foram di-
vulgados equivocadamente no Balanço Patrimonial com o valor de R$ 53.712 mil, 
quando o correto seria R$ 53.698 mil. Sem efeitos patrimoniais.
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Nota 4 – Permanente

4.1 Imobilizado

O Ativo Permanente Imobilizado contempla os bens imobilizados, móveis, utensí-
lios, 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 2017
Aquisições/ 

Depreciações
2016

IMOBILIZADO 14 -4 18

OPERACIONAL CORPÓREO 14 -4 18

BENS MÓVEIS 14 -4 18

Computadores 5 -2 7

Custo 18 - 18

Depreciação Acumulada (20%) -13 -2 -11

Periféricos - -

Custo 6 -1 7

Depreciação Acumulada (20%) -6 1 -7

Sistemas Operacionais 1 1

Custo 2 1 1

Depreciação Acumulada (20%) -1 -1 -

Móveis e Utensílios 6 -2 8

Custo 21 -9 30

Depreciação Acumulada (10%) -15 7 -22

Máquinas e Equipamentos 2 - 2

Custo 4 - 4

Depreciação Acumulada (10%) 2 - -2

Arredondamentos devem ser considerados. Valores menores que quinhentos reais 
não aparecem no quadro. Baixa de itens obsoletos foram feitas em 2017 e 2016.

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. 
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4.2. Intangível

Os valores registrados no Intangível referem-se a diferença entre os valores arreca-
dados 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:

Descrição 2017
Amortização/ 
Atualização

2016

Intangível 518 -132 650

Gastos com implantação 
reorganização e desenvolv.

518 -132 650

Atualização de contrato UNISUL 810 17 793

Amortização Acumulada -292 -149 -143

Os gastos registrados no intangível deveriam estar totalmente amortizados, porém, 
são amortizados abaixo do determinado nas normas, em função da insuficiência de 
recursos administrativos da Entidade. A atualização é decorrente da correção do finan-
ciamento dos gastos administrativos ocorridos até 2009 pela Patrocinadora UNISUL.
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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 2017 2016

Gestão Previdencial 807 815

Benefícios a pagar 578 509

Aposentadorias e Pensões BD 578 509

Retenções a recolher 164 87

IRRF s/benefícios Renda Continuada 104 85

IRRF s/benefícios Pagamento Único 60 2

Obrigações contratadas 65 219

Zurich Brasil Seguros 65 219

5.2 Gestão Administrativa

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

Descrição 2017 2016

Gestão Administrativa 884 869

Contas a pagar 70 72

Salários e Encargos 70 72

Tributos 2 2

TAFIC 2 2

Retenções a recolher 2 2

Outras exigibilidades 810 793

Atualização Adiantamento Unisul 810 793
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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 re-
embolsar a patrocinadora, conforme acordo firmado entre as duas entidades. Em 
2017 a correção foi de R$ 17 mil (R$ 65 mil em 2016). Em 2016 também foram 
amortizados R$ 300 mil através de depósito à patrocinadora.

5.3 Exigível Operacional – Divulgação de erro de período 
anterior

Nas demonstrações contábeis de 2016, os saldos acumulados exigível operacio-
nal foram divulgados equivocadamente no Balanço Patrimonial com o valor de R$ 
1.698 mil, quando o correto seria R$ 1.684 mil. Sem efeitos patrimoniais. 

Nota 6 - Exigível Contingencial

6.1. Tributos

A entidade vem depositando judicialmente as Contribuições para o PIS e a COFINS 
desde agosto de 2009, conforme processo nº 0010271-38.2009.404.7200, movi-
do contra o Delegado da Receita Federal em Santa Catarina. Os valores deposita-
dos em juízo estão atualizados pela Caixa Econômica Federal e contabilizados no 
Realizável – Gestão Administrativa. 

O saldo Provisionado e corrigido para os encargos de PIS e COFINS sobre as re-
ceitas administrativas apresenta o seguinte montante:
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Descrição 2017 2016

Exigível Contingencial 678 579

Gestão Administrativa 678 579

Provisão 678 579

COFINS – Depósito Judicial 584 499

PIS – Depósito Judicial 94 80

A correção dos débitos e dos depósitos judiciais foi contabilizada em 2017 e 2016 
de acordo com os extratos apresentados pelo banco.

A perspectiva de perda é “possível” conforme avaliação da consultoria jurídica.

Nota 7 – Patrimônio Social

7.1. Patrimônio de Cobertura do Plano

7.1.1. Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade com os 
critérios aprovados pela PREVIC e apresentam os seguintes saldos:
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Descrição 2017 2016

Provisões Matemáticas 47.137 48.035

Benefícios Concedidos 90.945 82.772

Benefício Definido Estruturado em Regime de 
Capitalização

90.945 82.772

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 83.747 75.628

UnisulPrev 73.747 75.628

Valor Atual dos Benefícios Futuros não 
Programados

7.198 7.144

UniPrev 279 276

UnisulPrev 6.919 6.867

Benefícios a Conceder 32.919 39.100

Contribuição Definida 6.712 6.287

Saldo de Contas - Parcela Participantes 6.712 6.287

UniPrev 6.712 6.287

Benefício Definido Estruturado em Regime de 
Capitalização

26.207 32.814

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 26.207 32.814

UnisulPrev 26.207 32.814

(-) Provisões Matemáticas a Constituir -76.727 -73.837

(-) Déficit Equacionado -76.727 -73.837

(-) Patrocinadores -74.590 -71.624

UnisulPrev -74.590 -71.624

(-) Assistidos -2.137 -2.212

UnisulPrev -2.137 -2.212

 
Provisão Matemática a Constituir

Conforme descrito na nota 3.1, a Patrocinadora UNISUL e a PrevUnisul firmaram 
contrato no sentido de equacionamento dos déficits do plano UnisulPrev, regis-
trados na conta Provisão Matemática a Constituir – Déficit Equacionado. Tem-se 
ainda sob responsabilidade da patrocinadora, 181 contribuições a serem vertidas 
pela Patrocinadora.

A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido contrato até 
o mês de janeiro/2017. Contudo, até a data da avaliação atuarial, 31/12/2017, as 



72PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 

parcelas referentes aos meses de fevereiro/2017 a dezembro/2017 permaneceram 
em aberto, sem o registro de pagamentos da patrocinadora. Durante o exercício de 
2017 as parcelas vencidas não foram pagas pela patrocinadora, restando um saldo 
de parcelas em atraso no montante de R$ 6.678, em valores históricos (R$ 7.411 
com encargos de mora), não contabilizados.

Tem-se ainda sob responsabilidade dos assistidos 144 contribuições a serem ver-
tidas para o Plano.

7.1.2. Equilíbrio Técnico

Reserva de Contingência: Registra o excedente patrimonial em relação aos com-
promissos totais, até o limite de 25% do total das provisões matemáticas de acor-
do com cada plano. 

Reserva Especial para Revisão do Plano: Registra o valor do superávit técnico do 
plano de benefício que exceder ao valor da reserva de contingência.

Déficit Técnico Acumulado representa a insuficiência patrimonial em relação aos 
compromissos totais do Plano de benefícios.

Em 31 de dezembro a rubrica apresenta os seguintes saldos:

Descrição 2017 Variação 2016

Equilíbrio técnico -5.064 -31 -5.033

Resultados realizados -5.064 -31 -5.033

Superávit técnico acumulado 495 277 218

Reserva de contingência 70 1 69

UniPrev 70 1 69

Reserva especial para revisão 
do Plano

425 276 149

UniPrev 425 276 149

(-) Déficit Técnico Acumulado -5.559 -308 -5.251

 UnisulPrev -5.559 -308 -5.251
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7.1.2.1 – Déficit técnico – UnisulPrev

O Plano UnisulPrev, administrado pela PrevUnisul, avaliado em função dos regimes 
financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atuariais apresentou em 
31/12/2017 resultado de déficit no montante de R$ 5.559 equivalente a 16,07% do 
patrimônio de cobertura do Plano.

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 22/2015, o déficit a ser equa-
cionado, observada a situação econômica, financeira e atual do Plano, deverá ser 
aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte formulação: 1% x (duração 
do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática cujos benefícios estejam estrutura-
dos na modalidade de benéfico definido.

Desta forma, para o Plano UnisulPrev, o referido limite resulta em R$ 8.064 = [1% x 
(10,90 – 4) x R$ 116.873]. O valor a ser equacionado do déficit técnico ao longo do 
exercício de 2018 seria aquele que ultrapassasse o limite apresentado (R$ 8.064). 
Portanto, neste caso não há déficit a equacionar.

Na ocasião em que for observado déficit técnico superior ao valor do referido limite 
de equacionamento, a Entidade deverá observar a Instrução PREVIC nº 19/2015, 
para elaboração de plano de equacionamento de déficit, quanto ao ajuste positivo 
ou negativo pela precificação dos ativos.
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Com isso, o ajuste de precificação do ativo, com base na planilha disponibiliza-
da pela Portaria PREVIC nº 79, de 26 de janeiro de 2018, resultou em um ajuste 
positivo de R$ 77 mil, considerando a taxa real de juros de 5,5% a ano. Assim, o 
equilíbrio técnico ajustado do Plano resultou em R$ 5.482 (R$ 5.559-R$ 77).

A tabela demonstra os títulos públicos que foram utilizados pela EFPC para realiza-
ção do estudo de ajuste dos ativos:

Fraciona-
mento

Tipo
Taxa de aqui-
sição % a.a.

Vencimento Quantidade

80,74% NTN-B 5,402037 15/08/2020 1.200

80,74% NTN-B 5,423010 15/08/2024 2.120

80,74% NTN-B 5,562454 15/05/2035 1.220

80,74% NTN-B 5,582178 15/05/2045 2.910

Por fim, é importante destacar que os títulos públicos informados para o cálculo 
do ajuste de precificação devem ser monitorados pela EFPC, tanto em termos de 
liquidez do Plano, considerando a necessidade do pagamento dos benefícios e as 
regras de pagamentos dos cupons e do principal dos títulos públicos com sua ma-
nutenção até o vencimento, como, pelo cumprimento dos incisos I, II e VI do artigo 

9º da Instrução nº 19/2015.
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7.1.3 Cálculo da Duração do Passivo e Ajuste de Precificação - 
2017

A utilização dos procedimentos contidos nas Resoluções do CNPC nº 15 e nº 16 
de 2014, assim como a Instrução Normativa PREVIC nº 19, de 2015 são aplicáveis 
a partir de janeiro de 2015.

UnisulPrev: Para o plano UnisulPrev a duração do Passivo foi estimada em 10,90 
anos, com uma taxa real de juros de 5,5% ao ano, e como o plano apresenta déficit 
o valor do ajuste dos títulos públicos é de R$ 77 mil.

A taxa de juros vigente até 31/03/2018 é de 5,5% ao ano, permanecendo o mesmo 
percentual até 31/03/2019.

7.2. Fundos

7.2.1. Fundo Previdencial

Registra a constituição de fundos da Gestão Previdencial previstos em nota técni-
ca atuarial e descritos na nota explicativa 1.4.7.2. Em 31 de dezembro os saldos 
apresentados são: 

Descrição 2017 Variação 2016

Fundo Previdencial – Previsto em Nota 
Técnica

9.039 -87 9.126

Outros - Previsto em Nota Técnica 
Atuarial

9.039 -87 9.126

Reversão Encargos Contribuição de 
Risco Patrocinadora

8.640 -153 8.793

UniPrev 2.399 -550 2.949

UnisulPrev 6.241 397 5.844

Cancelados Desligados Patrocinadora 175 38 137

UniPrev 175 38 137

Cancelados Não Desligados 
Patrocinadora

224 28 196

UniPrev 224 28 196
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a. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Reversão Contribuição 
de Risco: este Fundo Previdencial,  tem por objetivo custear a Contribuição 
Normal de Risco de responsabilidade das Patrocinadoras, conforme pre-
visto no Regulamento do Plano. Sua origem provém do valor decorrente 
do montante no Patrimônio para Cobertura do Plano referente às Provi-
sões Matemáticas de Benefícios a Conceder, que estavam estruturadas 
na modalidade de benefício definido no exercício de 2010 mas que foram 
transformadas em benefícios estruturados na modalidade de contribuição 
variável, tendo em vista a terceirização dos encargos atuariais referentes a 
risco junto a companhia seguradora. Esse montante fora constituído com 
contribuições exclusivas das Patrocinadoras desde o início de funciona-
mento do Plano até momento da terceirização.

b. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados Desligados 
Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex
-participantes que foram cancelados do Plano e que se desligaram da Pa-
trocinadora, mas que até agora não optaram por nenhum dos Institutos 
previsto no Plano.

c. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados não Desliga-
dos Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles 
ex-participantes que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vín-
culo com a Patrocinadora. 

7.2.2 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 Admi-
nistrativa foram insuficientes para a cobertura dos gastos necessários à manuten-
ção da atividade administrativa, havendo suporte financeiro através de adiantamen-
tos da patrocinadora UNISUL.

Durante os exercícios de 2017 e 2016, 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:
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Descrição 2017 2016

a) Saldo negativo do fundo registrado no Intangível - 
inicial

-650 -792

(+) Receitas Administrativas 1.211 1.309

Custeio Previdencial 631 783

Custeio de Investimentos 459 440

Diretas – Repasse Seguradora 99 58

Resultado dos Investimentos 22 67

Outras receitas - reembolsos - 8

(-) Despesas Administrativas no exercício -1.046 -1.101

Despesas Administrativas -990 -1.040

Constituição de Contingências -56 -61

(=) Saldo para constituição de fundo administrativo 165 208

(-) Amortização bruta de exercícios anteriores -148 -208

(-) Atualização do contrato de adiantamento UNISUL -17 -66

(=) Saldo final do fundo registrado no intangível -518 -650

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

Nota 8 – Ajustes e Eliminações no Processo de 
Consolidação das Demonstrações Contábeis

Para fins de consolidação das demonstrações as operações entre os planos e o 
PGA são eliminadas, conforme estabelece os itens 28 e 29 do Anexo A, da Instru-
ção MPS/SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009 e suas alterações. Esta elimina-
ção é feita através do Balancete de Operações Comuns. Na apuração do Equilíbrio 
Técnico, o Balanço Patrimonial somente poderá demonstrar o somatório dentre 
o Superávit Técnico Acumulado e o Déficit Técnico Acumulado, exigindo também 
ajustes para eliminação do menor saldo.
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Detalhamento dos Ajustes e Eliminações

Classificação Descrição 2017 2016

2.3.1.2.01.01 Superávit técnico acumulado 0 0

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência 0 0

2.3.1.2.01.01.01
Reserva de contingência - 
UniPrev

70 69

2.3.1.2.01.01.01
Reserva de contingência - opera-
ções comuns

-70 -69

2.3.1.2.01.01.02
Reserva especial para revisão de 
plano

0 0

2.3.1.2.01.01.02
Reserva especial para revisão de 
plano - UniPrev

425 149

2.3.1.2.01.01.02
Reserva especial para revisão de 
plano - operações comuns

-425 -149

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado -5.064 -5.033

2.3.1.2.01.02
 (-) Déficit técnico acumulado - 
UnisulPrev

-5.559 -5.251

2.3.1.2.01.02
 (-) Déficit técnico acumulado - 
operações comuns

495 218
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Nota 9 – Eventos Subsequentes e Autorização 
para Emissão das Demonstrações Contábeis

A PrevUnisul avaliou os eventos subsequentes até o dia 14 de março de 2017, que foi 
a data da Aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da Entidade, não 
tendo ocorrido nenhum fato relevante, que merecesse destaque nas demonstrações.

Nota 10 – Moeda Funcional

As Demonstrações Contábeis são apresentadas em R$ mil que é a moeda funcio-
nal da entidade.

Tubarão (SC), 31 de dezembro de 2017.

Tarcisio dos Santos Junior 
Diretor Superintendente

José de Oliveira Ramos 
Diretor Administrativo-Financeiro

João Laercio de Amorim
Contador CRC-SC 017046/O-2
CPF 495.578.319-87
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Pareceres

7
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7. Pareceres

7.1 Parecer Atuarial

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados apresentados pela avaliação atuarial do Plano 

UNISUL PREV, de 31/12/2017, verifica-se a situação de déficit técnico, no montante 

de R$ 5.558.740,27. 

As contribuições extraordinárias de responsabilidade da Patrocinadora, 

referentes aos meses de fevereiro/2017 a dezembro/2017, permaneceram em 

aberto. Considerando as disposições do contrato de confissão de dívida, a EFPC 

procedeu com a execução judicial da patrocinadora para pagamento das parcelas não 

pagas referentes aos meses de vencimento de fevereiro/2017 a outubro/2017. A 

quitação do valor total das parcelas não pagas pela patrocinadora, com as devidas 

correções e atualizações, resultará em uma redução do saldo residual da dívida 

registrada em Provisões Matemáticas a Constituir e a incorporação desse valor ao 

Patrimônio do Plano.  

Sobre a Provisão Matemática a Constituir de responsabilidade dos Assistidos, 

estes continuam com a obrigação de verterem ao Plano a Contribuição Extraordinária 

de Saldamento (Déficit Equacionado). Os assistidos vêm realizando as contribuições 

extraordinárias regularmente para o Plano.  

Destaca-se a necessidade de acompanhamento da Entidade sobre o 

recolhimento das contribuições administrativas devidas pela Patrocinadora UNISUL, 

que poderá impactar no ajuste da taxa de carregamento atualmente praticada, para 

buscar o equilíbrio ente receitas e despesas administrativas pela administração do 

Plano.  

Por fim, vale lembrar que o Plano UNISUL PREV está estruturado na 

modalidade de benefício definido, sendo os encargos provisionados com benefícios a 

conceder e concedidos influenciados pela ocorrência das hipóteses atuariais. Assim, 

recomenda-se o acompanhamento anual das premissas utilizadas nos cálculos, para 

que seja perseguido o equilíbrio técnico do Plano em exercícios futuros. 

Florianópolis, 15 de março de 2018. 

 

 
Karoline dos Santos Araújo 

Atuária MIBA Nº 2.274 
Data Soluções em Previdência Ltda. 

 
 

PARECER ATUARIAL
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7.2 Parecer do Auditor Independente



83PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 



84PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 



85PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 



86PrevUnisul  |  Relatório de Gestão 2017  |  UnisulPrev 

7.3 Parecer do Conselho Fiscal
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7.4 Parecer do Conselho Deliberativo
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