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O ano de 2020 ficou marcado pela crise sanitária 

gerada pela pandemia da Covid-19, com reflexos 

nas esferas social e econômica, trazendo problemas 

sérios ao Brasil em particular e , em geral, ao mundo.

Em decorrência dessa tribulação os mercados 

foram profundamente afetados, movimentando-

se com muitas oscilações, em função da retração 

do nível de empregos, da queda do consumo, da 

inflação de alimentos e das incertezas no mercado 

financeiro.

No âmbito dos fundos previdenciários, os 

rendimentos previstos foram severamente 

influenciados, tendo as margens de ganhos 

subtraídas, distanciando-se para menos das metas 

atuariais.

Apesar disso os planos administrados pela 

PrevUnisul não tiveram perdas patrimoniais, porque 

os riscos foram mitigados em tempo, contudo não 

alcançaram as metas previstas.

MENSAGEM  DA 
DIRETORIA EXECUTIVA

O exercício de 2020 também ficou assinalado 

pela transferência de mantença das atividades 

educacionais universitárias da Fundação Universidade 

do Sul de Santa Catarina - Unisul, patrocinadora 

única do plano UnisulPrev  e principal patrocinadora 

do plano Uniprev.

A operação de transferência da mantença da 

Unisul exigirá atenção especial da governança da 

Entidade, uma vez que o grupo educacional para 

o qual foi transferida a mantença levará para o seu 

quadro de pessoal, por sucessão trabalhista, a maior 

parte dos participantes dos planos.

Por fim, cabe agradecer aos conselheiros 

deliberativos e fiscais, ao grupo técnico da 

Entidade, aos parceiros e consultores, bem como 

aos representantes da patrocinadora, pelo trabalho 

desenvolvido neste exercício marcado pelas 

incertezas decorrentes da pandemia da Covid-19.
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ÓRGÃOS
ESTATUTÁRIOS



5PREVUNISUL | RELATÓRIO ANUAL 2020

DIRETORIA EXECUTIVA

Tarcisio dos Santos Junior Diretor Superintendente

José de Oliveira Ramos Diretor Administrativo Financeiro

CONSELHO DELIBERATIVO

Alex Sandro Sotero Isidoro 

Felipe de Souza Bez

Miguel Garcia Junior

Ranieri Correa Garcia

Patricia Steiner A. Rocha

CONSELHO FISCAL

Enedina R. Bento Lorenzi

Raquel Barreto 

Fernanda Piacentini

Rafael Avila Faraco

Patricia Motta Fagundes
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PRINCÍPIOS DA 
ENTIDADE

Desenvolver a cultura previdenciária, gerindo 

recursos com responsabilidade e retidão, de 

modo a estimular empresas e associações a 

oferecer planos de previdência complementar 

para seus empregados ou associados, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria financeira 

futura e propiciar melhor qualidade de vida na 

aposentadoria.

MISSÃO

Possibilitar, através do bom gerenciamento 

de recursos, que os participantes usufruam de 

tranquilidade financeira e melhor qualidade de 

vida na aposentadoria.

VISÃO

Ética

Transparência

Responsabilidade

VALORES



7PREVUNISUL | RELATÓRIO ANUAL 2020

A Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina 

(Fundação Unisul), conforme prerrogativa estatutária, 

tem como finalidade promover a educação, a ciência, 

a cultura, o desenvolvimento social e comunitário 

sustentável, a criação, o desenvolvimento e a difusão 

da tecnologia, prioritariamente, na região em que 

está situada.

É uma das pioneiras do modelo comunitário 

de educação superior brasileiro e mantenedora 

da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), 

articulando atitudes proativas, inovadoras e 

articuladas, além de infraestrutura – socioeconômica 

e ambientalmente adequada – voltadas a um modelo 

de gestão efetivo e portfólios transformadores que 

agreguem valor aos projetos de vida e que, sobretudo, 

promovam a inclusão social.

A Universidade é mantida pela Fundação Unisul 

e regida pelo Conselho Curador, um órgão superior, 

composto por representantes das instituições 

mantenedoras da Universidade: o Governo Municipal, 

executivo e legislativo, (Prefeito e Presidente 

da Câmara de Vereadores), e representantes da 

sociedade civil (Associação Empresarial de Tubarão, 

Câmara de Dirigentes Lojistas e Previdência 

Complementar da Unisul), cabendo ao Conselho 

Universitário, órgão deliberativo superior, avaliar 

as decisões emanadas do presente Conselho e da 

comunidade acadêmica. Além disso, a Instituição 

integra a Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais (Acafe), em articulação com instituições 

congêneres do Estado.

PATROCINADORES

PATROCINADORA 
UNISUL
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PATROCINADORA FAEPESUL

Com apoio da Unisul através de Grupos ou 

Núcleos de Pesquisa dos cursos de graduação ou 

pós-graduação, a FAEPESUL tem know-how para 

atuar na gestão administrativa e financeira de projetos, 

que buscam objetivos específicos e necessitam 

de estruturas com complexidades variadas para 

execução de processos diferenciados.

A Faepesul é uma entidade de direito privado, sem 

fins lucrativos, instituída em 1999 pela Universidade 

do Sul de Santa Catarina – Unisul.

Uma instituição prestadora de serviços, 

comercialização e produção de bens e apoio 

educacional, científico e cultural, distinta da 

instituidora, dota de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na 

cidade de Tubarão/SC.

Com apoio da Unisul através de Grupos ou 

Núcleos de Pesquisa dos cursos de graduação ou 

pós-graduação, a FAEPESUL tem know-how para 

atuar na gestão administrativa e financeira de projetos, 

que buscam objetivos específicos e necessitam 

de estruturas com complexidades variadas para 

execução de processos diferenciados.

ASSESSORIA: oferecemos serviços de apoio e 

subsídios a gestores e dirigentes, por processos de 

acompanhamento de decisões em intervenções 

profissionais em instituições e empresas.

CONSULTORIA: elaboramos pareceres e opiniões 

de caráter técnico, problemas, temas ou situações, a 

partir da solicitação de instituições, órgãos públicos 

e empresas.

SERVIÇOS TÉCNICOS: desenvolvemos serviços, 

na forma de elaboração e gestão de projetos, que tem 

como objeto o desenvolvimento de novos produtos, 

aprimoramento de produtos e processos, concursos 

públicos, planos de desenvolvimento, pesquisas 

de mercado, eventos, estudos e implantação de 

processos de gestão.

CAPACITAÇÃO: desenvolvemos e executamos 

programas de capacitação e formação técnica 

e profissional, formação de recursos humanos, 

aperfeiçoamento e atualização profissional dos 

quadros de instituições públicas e privadas.
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PATROCINADORA PREVUNISUL

A Sociedade de Previdência Complementar 

PREVUNISUL foi criada em 2005 e aprovada pela 

então Secretaria de Previdência Complementar – 

SPC, hoje PREVIC, Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar, através da Portaria nº 

203 de 1 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial 

da União em 4 de julho de 2005.

É uma Entidade multipatrocinada, o que lhe 

permite criar e administrar planos de previdência 

complementar fechado para Empresas 

(Patrocinadoras) e para Instituições Associativas e 

Entidades de Classe (Instituidoras).

Para tanto, conta com a parceria de Empresas 

que mantêm em seu quadro funcional profissionais 

altamente qualificados, atuando nas áreas de:

• Consultoria Previdenciária;

• Contabilidade Previdenciária;

• Assessoria Atuarial;

• Assessoria Jurídica;

• Consultoria em Tecnologia e Sistemas de 

Informação;

• Assessoria na análise de Performance de 

Investimentos no mercado nacional;

• Gestores independentes com expertise na 

área financeira e

• Auditoria Independente.

Esta estrutura permite à Entidade administrar 

planos previdenciários em todo o território nacional, 

para grandes, médias e pequenas Empresas, bem 

como para Instituições Associativas, dentro dos 

princípios legais, buscando a melhor performance nas 

aplicações financeiras e um sistema de atendimento 

direto aos participantes.

Administra atualmente dois planos patrocinados, 

com três patrocinadoras, contando com 

aproximadamente mil participantes e com um 

patrimônio acima de 50 milhões de reais, gerido 

pelo Banco Fator S/A, através de um FIC – Fundo 

de Investimentos por Cotas PREVUNISUL, com 

acompanhamento diário pela área financeira da 

Entidade.

Embora ainda pequena, sua estrutura não 

abala qualquer desafio, pois como boa parte das 

Entidades Previdenciárias, também a PREVUNISUL 

caminha com o objetivo de correr e saltar para a 

competitividade, onde possamos desfraldar uma 

bandeira consistente, oriunda de um trabalho 

transparente, eficaz e contínuo.
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ACONTECIMENTOS DA 
FUNDAÇÃO EM 2020

Reunião Comissão Técnica de Seguridade 

– ASC Prev

Realizada em: 26/05/2020

Membro da comissão: Fernanda Piacentini

Encontro Regional Sudoeste e Sul

Data: 21/08/2020

Participantes:

Carina Evaristo

Fernanda Piacentini

Zulmar Pedro Pereira

Diretores: 

José de Oliveira Ramos

Tarcísio dos Santos Junior

Conselheiros:

Alex Sandro Sotero Isidoro

Miguel Garcia Junior

Patrícia Steiner Araújo Riocha

Ranieri Correa Garcia

EVENTOS E REUNIÕES

A equipe da PrevUnisul, apesar das restrições 

impostas pela pandemia, manteve sua agenda 

mensal de reuniões, cursos e capacitações.
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Reuniões mensais da Diretoria Executiva

Carina Evaristo

Fernanda Piacentini

José de Oliveira Ramos

Tarcísio dos Santos Junior

Zulmar Pedro Pereira

Reuniões mensais Programa de 

Educação Financeira A Escolha Certa:

Membro do Programa: Carina Evaristo

Reunião Conselho Fiscal:

Data: 11/11/2020

Funcionários:

Carina Evaristo

Fernanda Piancentini

Zulmar Pedro Pereira

Diretores:

José de Oliveira Ramos

Tarcísio dos Santos Junior

Data A:

Cladis Rosseti -  Contadora 

Conselheiros:

Enedina Rodrigues Bento

Fernanda Piacentini

Rafael Ávila Faraco

Raquel Barreto

41º Encontro Brasileiro da Previdência 

Complementar Fechada

Oferecido pela Abrapp: 16 a 19/11/2020

Participantes:

Carina Evaristo

Fernanda Piacentini

Zulmar Pedro Pereira

Diretores: 

José de Oliveira Ramos

Tarcísio dos Santos Junior

Conselheiros:

Felipe de Souza Bez
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GESTÃO DE RISCOS

Reunião Conselho Deliberativo:

Data: 16/12/2020

Funcionários:

Carina Evaristo

Fernanda Piancentini

Zulmar Pedro Pereira

Diretores:

José de Oliveira Ramos

Tarcísio dos Santos Junior

Data A:

Daiana Custódia dos Santos -  Contadora 

Tulnê Sebastião Velho Vieira – Diretor 

Comercial e Técnico

No segundo semestre de 2018 a PREVUnisul 

iniciou a implantação de um novo sistema de gestão 

de riscos operacionais em conjunto com a Data A 

- Soluções em Previdência: o HARPA. O HARPA é 

um sistema online que confere todo o suporte para 

que a gestão de riscos seja um processo natural, 

descomplicado e integrado ao dia a dia da Entidade.

A partir de uma base de dados de benchmark 

do setor, identificamos 117 riscos inerentes ao 

contexto da PREVUnisul, distribuídos nos seguintes 

macroprocessos:

Durante 2020 foi feita a análise destes riscos, 

para os quais identificamos seus responsáveis, 

sua probabilidade de ocorrência e seus impactos: 

financeiro, de imagem e legal. O resultado deste 

processo foi o cálculo do Risco Inerente da Entidade, 

que ficou em 1.98 (em uma escala de 0 a 10). Este 

foi um resultado muito positivo, que transparece 

a qualidade e comprometimento da Entidade na 

gestão dos Planos de Benefícios oferecidos aos seus 

Participante.

Iniciamos ao final de 2020 a terceira etapa deste 

projeto, que consiste no tratamento dos riscos. Aqui, 

vamos avaliar e criar planos de ação para buscar 

reduzir ainda mais o nível de riscos da PREVUnisul.

Foi elaborada também a Política de Gestão de 

Riscos, que apresenta os princípios e diretrizes para 

gerenciar riscos de maneira sistemática, transparente 

e confiável, dentro do escopo e contexto da Entidade. 

Com isso, o monitoramento e controle da Matriz 

de Riscos da PREVUnisul fará parte do nosso dia a 

dia, observando sempre o conceito do ciclo PDCA: 

planejar, executar, verificar e atuar em função da 

Gestão de Riscos proativa.

MACROPROCESSOS RISCOS IDENTIFICADOS

Administrativo 20

Arrecadação 16

Atuarial 3

Benefícios 6

Cadastro 17

Comunicação & Marketing 3

Contabilidade 2

Financeiro 21

Investimentos 15

Institutos 14

Conselheiros:

Alex Sandro Sotero Isidoro

Felipe de Souza Bez

Miguel Garcia Junior

Patrícia Steiner Araújo Riocha

Ranieri Correa Garcia
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PREVUNISUL EM NÚMEROS
NOSSOS PARTICIPANTES

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL (EM MILHARES)

95+1+2+2 60+17+22+1
UNIPREV UNISULPREV

317  106 25

 37

22   3   3

Participantes ativos

Autopatrocinados

Participantes Remidos (BPD)

Assistidos 

Pensionistas

40

50

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

43,3

41.9

45.2

43.5

43.1

43.0

43.1

42.8 42.0

41.1 41.1

45.9
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FUNDO ADMINISTRATIVO EM 31/12/2020 R$ 609.3 MIL

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
UNIPREV

11,47% 10,20%

7,87%

9,49%

4,60%

2016 2017 2018 2019 20204

6

8

10

12

UNISULPREV ANO
 META 

ATUARIAL

2016 10,84%

2017 6,66%

2018 8,09%

2019 9,18%

2020 11,25%

2016 2017 2018 2019 20204

6

8

10

12

11,47% 10,20%

7,87%

9,49%

4,84%

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

0,0 0,0

377,1 354,5 336,5 321,9 305,0 293,1 275,8 258,3

247,5

609,3



DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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BALANÇO PATRIMONIAL (EM R$ MIL)

As demonstrações contábeis estão sendo 

apresentadas em atendimento às disposições 

legais dos órgãos normativos e reguladores das 

atividades das entidades fechadas de previdência 

complementar, especificamente a Resolução CNPC 

nº 29, de 13 de abril de 2018, Instrução SPC nº 34, 

de 24 de setembro de 2009, alterada pela Instrução 

PREVIC 18, de 18 de novembro de 2019, e Resolução 

do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, 

de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, 

Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, por 

meio da Resolução n° 37 de 13 março de 2020 e as 

práticas contábeis brasileiras.

ATIVO NOTA 31/12/20 31/12/19

Disponível 16 21

Realizável 3 48.090 48.657

  Gestão Previdencial 3.1 59 142

  Gestão Administrativa 3.2 957 852

  Investimentos 3.3 47.074 47.663

  Fundos de Investimento 47.074 47.663

Permanente 4 503 467

   Imobilizado 4.1 5 7

   Intangível 4.2 498 460

TOTAL DO ATIVO 48.609 49.145

PASSIVO NOTA 31/12/20 31/12/19

Exigível Operacional 5 1.712 1.829

   Gestão Previdencial 5.1 826 832

   Gestão Administrativa 5.2 886 997

Exigível Contingencial 6 979 860

   Gestão Administrativa 979 860

Patrimônio Social 7 45.918 46.456

   Patrimônio de Cobertura do 

Plano
7.1 40.231 37.099

       Provisões Matemáticas 7.1.1 49.462 41.677

          Benefícios Concedidos 106.521 94.682

          Benefícios a Conceder 25.342 33.783

          (-) Provisões Matemáticas 

a Constituir
-82.401 -86.788

       Equilíbrio Técnico 7.1.2 -9.231 -4.579

          Resultados Realizados -9.231 -4.579

             (-) Déficit Técnico 

Acumulado
-9.231 -4.579

   Fundos 7.2 5.687 9.357

       Fundos Previdenciais 7.2.1 5.078 9.357

       Fundos Administrativos 7.2.2 609 -

TOTAL DO PASSIVO 48.609 49.145

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRAM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
 (EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO 46.456 47.553 -2,31%

    1. Adições 18.067 10.164 77,75%

(+) Contribuições Previdenciais 14.034 4.835 190,27%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.942 3.980 -51,21%

(+) Receitas Administrativas 2.046 1.320 55,05%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 45 30 50,59%

    2. Destinações -18.605 -11.261 65,21%

(-) Benefícios -17.122 -9.912 72,75%

(-) Despesas Administrativas -1.384 -1.287 7,59%

(-) Constituição Líquida de Contingências Administrativas -98 -63 55,96%

    3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2) -537 -1.097 -51,02%

(+/-) Provisões Matemáticas 7.784 1.551 401,98%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -4.652 -3.296 41,15%

(+/-) Fundos Previdenciais -4.279 648 -760,31%

(+/-) Fundos Administrativos 609 - 100,00%

B) PATRIMÔNIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 45.919 46.456 -1,16%
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UNIPREV -DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO 
ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 12.269 10.806 13,53%

    1. Adições 1.400 3.218 -56,49%

(+) Contribuições 961 2.219 -56,66%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 439 999 -56,10%

    2. Destinações -3.377 -1.443 134,02%

(-) Benefícios -3.175 -1.149 176,41%

(-) Custeio Administrativo -202 -294 -31,34%

    3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) -1.977 1.463 -235,18%

(+/-) Provisões Matemáticas -1.091 2.034 -153,62%

(+/-) Fundos Previdenciais -928 -53 1667,65%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 42 -519 -108,06%

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 10.292 12.269 -16,12%

C) FUNDOS NÃO PREVIDÊNCIAIS - - -

(+/-) Fundos Administrativos - - -

UNIPREV -DEMONSTRAÇÃO DO 
ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS  

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

1. Ativos 10.357 12.352 -16,15%

Recebível 59 142 -58,65%

Investimentos 10.298 12.210 -15,65%

   Fundos de Investimento 10.298 12.210 -15,65%

2. Obrigações -65 -83 -21,31%

Operacional -65 -83 -21,31%

5. Ativo Líquido (1-2) 10.292 12.269 -16,12%

Provisões Matemáticas 8.757 9.848 -11,08%

Superávit/Déficit Técnico 287 245 17,09%

Fundos Previdenciais 1.248 2.177 -42,65%

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado 287 245 17,09%

a) Equilíbrio Técnico 287 245 17,09%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 0 0 0,00%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a) 287 245 17,09%
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UNIPREV - DEMONSTRAÇÃO DAS 
PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS   

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 10.357 12.352 -16,15%

1. Provisões Matemáticas 8.757 9.848 -11,08%

1.1. Benefícios Concedidos 1.966 1.709 15,02%

Benefício Definido 1.966 1.709 15,02%

1.2. Benefícios a Conceder 6.791 8.138 -16,56%

Contribuição Definida 6.791 8.138 -16,56%

   Saldo de Contas - Parcela Participantes 6.791 8.138 -16,56%

2. Equilíbrio Técnico 286 245 17,09%

2.1. Resultados Realizados 286 245 17,09%

Superávit Técnico Acumulado 286 245 17,09%

   Reserva de Contingência 286 245 17,09%

   Reserva para Revisão do Plano 0 0 0,00%

3. Fundos 1.248 2.177 -42,65%

3.1. Fundos Previdenciais 1.248 2.177 -42,65%

4. Exigível Operacional 65 83 -21,22%

4.1. Gestão Previdencial 65 83 -21,22%
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UNISULPREV -DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO 
ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 

(EM R$ MIL)

UNISULPREV -DEMONSTRAÇÃO DO 
ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS  

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 34.187 36.747 -6,97%

    1. Adições 15.993 6.256 155,62%

(+) Contribuições 14.490 3.276 342,35%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 1.503 2.981 -49,57%

    2. Destinações -15.162 -9.128 66,11%

(-) Benefícios -13.947 -8.763 59,16%

(-) Custeio Administrativo -1.215 -365 232,81%

    3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 831 -2.560 -132,45%

(+/-) Provisões Matemáticas 8.875 -483 -1936,57%

(+/-) Fundos Previdenciais -3.350 701 -578,30%

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -4.694 -2.777 69,03%

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 35.018 34.187 2,43%

C) FUNDOS NÃO PREVIDÊNCIAIS 609 - 100,00%

(+/-) Fundos Administrativos 609 - 100,00%

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

1. Ativos 36.387 34.936 4,15%

Recebível 610 - 100,00%

Investimento 35.778 34.936 2,41%

   Fundos de Investimento 35.778 34.936 2,41%

2. Obrigações -760 -749 1,53%

Operacional -760 -749 1,53%

3. Fundos Não Previdenciais -609 - 100,00%

Fundos Administrativos -609 - 100,00%

5. Ativo Líquido (1-2-3) 35.018 34.187 2,43%

Provisões Matemáticas 40.705 31.829 27,88%

Superávit/Déficit Técnico -9.517 -4.823 97,32%

Fundos Previdenciais 3.830 7.181 -46,66%

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado -8.988 -2.388 276,34%

a) Equilíbrio Técnico -9.517 -4.823 97,32%

b) (+/-) Ajuste de Precificação 529 2.435 -78,27%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) -8.988 -2.388 276,34%
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UNISULPREV - DEMONSTRAÇÃO DAS 
PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS   

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAÇÃO%

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 35.778 34.936 2,41%

1. Provisões Matemáticas 40.705 31.830 27,88%

1.1. Benefícios Concedidos 104.555 92.972 12,46%

Benefício Definido 104.555 92.972 12,46%

1.2. Benefícios a Conceder 18.551 25.645 -27,66%

Benefício Definido 18.551 25.645 -27,66%

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir -82.401 -86.788 -5,05%

   (-) Déficit Equacionado -82.401 -86.788 -5,05%

            (-) Patrocinador(es) -80.419 -84.762 -5,12%

            (-) Assistidos -1.981 -2.026 -2,21%

2. Equilíbrio Técnico -9.517 -4.823 97,32%

2.1. Resultados Realizados -9.517 -4.823 97,32%

   (-) Déficit Técnico Acumulado -9.517 -4.823 97,32%

3. Fundos 3.830 7.181 -46,66%

3.1. Fundos Previdenciais 3.830 7.181 -46,66%

4. Exigível Operacional 760 749 1,53%

4.1. Gestão Previdencial 760 749 1,53%
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 
DEMONSTRAÇÕES DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

(EM R$ MIL)

DESCRIÇÃO 12/31/2020 12/31/2019 VARIAÇÃO%

Fundo Administrativo do Exercício Anterior 0 0 0,00%

1. Custeio da Gestão Administrativa 2.091 1.349 54,99%

1.1. Receitas 2.091 1.349 54,99%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 1.417 659 114,85%

Custeio Administrativo dos Investimentos 549 564 -2,64%

Receitas Diretas 80 96 -16,55%

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 45 30 52,40%

2. Despesas Administrativas -1.384 -1.287 7,59%

2.1. Administração Previdencial -904 -816 10,76%

Pessoal e Encargos -487 -281 73,55%

Treinamentos/Congressos e Seminários -16 -20 -20,77%

Viagens e Estadias -1 -32 -95,53%

Serviços de Terceiros -340 -313 8,47%

Despesas Gerais -57 -74 -23,14%

Depreciações e Amortizações -3 -96 -97,18%

2.2. Administração dos Investimentos -480 -471 2,08%

Pessoal e Encargos -215 -236 -8,81%

Treinamentos/Congressos e Seminários -9 -1 844,91%

Viagens e Estadias 0 -8 -100,00%

Serviços de Terceiros -235 -200 17,53%

Despesas Gerais -18 -24 -22,87%

Tributos -3 -2 50,00%

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas -98 -63 55,96%

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) 609 0 100,00%

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 609 0 100,00%

Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 609 0 100,00%



NOTAS
EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS
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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: 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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. 

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, contribuições dos Participantes 

Ativos e Assistidos; resultado dos seus investimentos 

e eventuais recursos não especificados.

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
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1.2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo 

apresentadas em atendimento às disposições 

legais dos órgãos normativos e reguladores das 

atividades das entidades fechadas de previdência 

complementar, especificamente a Resolução CNPC 

nº 29, de 13 de abril de 2018, Instrução SPC nº 34, 

de 24 de setembro de 2009, alterada pela Instrução 

PREVIC 18, de 18 de novembro de 2019, e Resolução 

do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, 

de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, 

Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, por 

meio da Resolução n° 37 de 13 março de 2020 e as 

práticas contábeis brasileiras.

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 operacional 

de longo prazo da sua atividade.

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 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.

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. 

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.
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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 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 negociados, 

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 vencimentos 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, ajustados 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) 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. O saldo atual 

é fruto da correção do empréstimo recebido da 

Patrocinadora UNISUL, conforme descrito na nota 

(5.2.1). 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 à 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 planos previdenciais e pelo Plano 

de Gestão Administrativa.

1.4.6.Exigível Contingencial: Corresponde 

ao somatório dos valores relativos aos fatos 

administrativos, trabalhistas e fiscais oriundos de 

interpretações divergentes, que merecerão decisões 

futuras, gerando ou não desembolso pela entidade. 

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 
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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 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 

benefício.

Provisão matemática de benefícios a conceder 

– Corresponde às contribuições individuais 

dos participantes acrescidas das contribuições 

correspondentes às patrocinadoras.

Provisões Matemáticas a Constituir / (-) Déficit 

Equacionado - Registra de acordo com a nota 

técnica atuarial, o valor atual das contribuições 

extraordinárias 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 

da 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 

Patrocinadora. 

c) Reversão Encargos Contribuição de Risco 

Patrocinadora: Valor decorrente do montante 

no Patrimônio para Cobertura do Plano, referente 

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 contribuição variável, tendo 

em vista a terceirização dos seus encargos 

atuariais junto a companhia seguradora. Esse 

montante fora constituído com contribuições 

exclusivas das Patrocinadoras desde o início 

de funcionamento do Plano até o momento 

da referida terceirização, e terá como objetivo 

custear somente a Contribuição Normal de 

Risco de responsabilidade das Patrocinadoras, 

conforme previsto no Regulamento do Plano.

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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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:

NOTA 2 - DISPONÍVEL

DESCRIÇÃO 2020 2019

Imediato 16 22

Bancos Conta Movimento 16 22

Caixa Econômica Federal 16 22

TOTAL DO DISPONÍVEL 16 22
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3.1. GESTÃO PREVIDENCIAL

Registra os valores a receber decorrentes de 

contribuições de participantes e patrocinadoras, 

vencidos e a vencer e outros realizáveis, apresentando 

os seguintes saldos:

NOTA 3 - REALIZÁVEL

3.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA

Registra os depósitos judiciais decorrentes de 

recursos impetrados contra o recolhimento de PIS e 

COFINS, conforme o processo 2009.72.00.010271-2 

(SC), devidamente atualizados. Em 31 de dezembro 

os saldos apresentados são: 

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 e apresentam 

os seguintes saldos:

A PREVUNISUL registra os investimentos em cotas 

de fundos, mantidos como “títulos para negociação”, 

ou seja, o valor apresentado nas demonstrações 

contábeis reflete 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 apresenta os saldos: 

A carteira de títulos mantidos até o vencimento 

apresenta os seguintes prazos: 

DESCRIÇÃO 2020 2019

Recursos a Receber 49 143

Contribuições do Mês 49 143

Patrocinador 14 61

Participantes 35 82

REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL 49 143

DESCRIÇÃO 2020 2019

Gestão Administrativa 957 851

Depósitos Judiciais/ Recursais 957 851

Depósitos Judiciais 957 851

PIS 133 118

COFINS 824 733

DESCRIÇÃO 2020 2019

Fundos de investimentos 47.075 47.663

Fundo de Investimento em Cotas 

Integral Prevunisul Multimercado
47.075 47.663

TOTAL REALIZÁVEL 
INVESTIMENTOS

47.075 47.663

DESCRIÇÃO 2020 % 2019 %

Carteira Títulos para 

Negociação
24.552 52,17% 22.012 46,18%

Carteira Títulos 

Mantidos até o 

Vencimento

22.523 47,83% 25.650 53,82%

TOTAL 47.075 100% 47.662 100%

TÍTULO VENC. VALOR % VALOR %

NTN-B 2020 -            - 4.031 15,72%

NTN-B 2024 7.548 33,51% 7.260 28,30%

NTN-B 2035 4.386 41,42% 4.208 16,40%

NTN-B 2045 10.589 47,01% 10.151 39,58%

TOTAL 22.523 100% 25.650 100,00%
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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:

NOTA 4 - PERMANENTE

Arredondamentos devem ser considerados. Valores 

menores que quinhentos reais não aparecem no 

quadro.

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. 

DESCRIÇÃO 2020
AQUISIÇÕES/

2019
DEPRECIAÇÕES

IMOBILIZADO 5 -2 7

OPERACIONAL CORPÓREO 5 -2 7

BENS MÓVEIS 5 -2 7

Computadores 1 -1 2

Custo 19 0 19

Depreciação Acumulada (20%) -18 -1 -17

Periféricos 0 0 0

Custo 6 0 6

Depreciação Acumulada (20%) -6 0 -6

Sistemas Operacionais 1 0 1

Custo 2 0 2

Depreciação Acumulada (20%) -1 0 -1

Móveis e Utensílios 3 -1 4

Custo 21 0 21

Depreciação Acumulada (10%) -18 -1 -17

Máquinas e Equipamentos 1 0 1

Custo 4 0 4

Depreciação Acumulada (10%) -3 0 -3
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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. A atualização 

é decorrente da correção do financiamento dos 

gastos administrativos ocorridos até 2009 pela 

Patrocinadora UNISUL. O saldo acumulado no 

intangível em 31 de dezembro é o seguinte:

DESCRIÇÃO 2020 VARIAÇÃO 2019

Intangível 498 38 460

Gastos com implantação 

reorganização e desenvolv.
498 38 460

Atualização de contrato UNISUL 914 38 875

Amortização Acumulada -415 - -415
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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:

NOTA 5 - EXIGÍVEL OPERACIONAL

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:

Em outras Exigibilidades consta o 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. 

Em 2020 a correção foi de R$ 38 mil e a amortização 

da dívida foi de R$ 167 mil.
DESCRIÇÃO 2020 2019

Benefícios a pagar 657 609

Aposentadorias e Pensões BD e CV 657 609

Retenções a recolher 124 155

IRRF s/benefícios renda continuada 113 106

IRRF s/benefícios de pagamento único 11 49

Obrigações contratadas 45 67

Contribuição de risco a repassar seguradora 45 67

EXIGIVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL 826 831

DESCRIÇÃO 2020 2019

Contas a pagar 138 121

Salários e Encargos 112 102

Fornecedores 26 19

Retenções a Recolher 1 0

Outras exigibilidades 746 875

Atualização Adiantamento Unisul 747 875

EXIGÍVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA 886 996
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6.1. CÍVEIS

A entidade de polo passivo possuem 06 processos 

judiciais de cunho cível. De acordo com a Resolução 

CFC nº 1180/2009, os assessores jurídicos classificam 

três processos, no montante de R$ 1.737.945,61, 

como perda possível, e três classificados com 

probabilidade remota.

6.2. TRIBUTOS

A entidade deposita judicialmente as Contribuições 

para o PIS e a COFINS desde agosto de 2009, 

conforme processo nº 0010271-38.2009.404.7200. Os 

valores depositados em juízo estão atualizados pela 

Caixa Econômica Federal. 

O saldo Provisionado e corrigido para os encargos 

de PIS e COFINS sobre as receitas administrativas 

apresenta o seguinte montante em 31 de dezembro:

NOTA 6 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

A correção dos débitos e dos depósitos judiciais 

foi contabilizada em 2020 e 2019 de acordo com os 

extratos apresentados pelo banco.

A perspectiva de perda é “possível” conforme 

avaliação da consultoria jurídica.

DESCRIÇÃO 2020 2019

Gestão Administrativa 979 860

Provisão 979 860

COFINS – Depósito Judicial 843 741

PIS – Depósito Judicial 136 119

Total Exigível Contingencial 979 860
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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:

NOTA 7 - PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO 2020 2019

Provisões Matemáticas 49.462 41.677

 Benefícios Concedidos 106.521 94.682

  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 106.521 94.682

   Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 95.992 84.802

    UNISULPREV 92.992 84.802

   Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 10.529 9.880

    UNIPREV 1966 1709

    UNISULPREV 8.563 8.171

 Benefícios a Conceder 25.342 33.783

  Contribuição Definida 6.791 8.138

   Saldo de Contas - Parcela Participantes 6.791 8.138

    UNIPREV 6.791 8.138

  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 18.551 25.645

   Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 18.551 25.645

    UNISULPREV 18.551 25.645

 (-) Provisões Matemáticas a Constituir -82.401 -86.788

  (-) Déficit Equacionado -82.401 -86.788

   (-) Patrocinadores -80.419 -84.762

    UNISULPREV -80.419 -84.762

   (-) Assistidos -1.982 -2.026

    UNISULPREV -1.982 -2.026

Equilíbrio Técnico -9.231 -4.579

Patrimônio de Cobertura do Plano 40.231 37.099
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Provisão Matemática a Constituir:  A Patrocinadora 

UNISUL e a PREVUNISUL firmaram contrato no 

sentido de equacionamento dos déficits do plano 

UNISULPREV, registrados na conta Provisão 

Matemática a Constituir – Déficit Equacionado.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A patrocinadora honrou com os pagamentos 

das parcelas do referido contrato até o mês de 

janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente 

com o pagamento das parcelas de nº 11 ao nº 32 

do contrato de dívida, realizando, em alguns meses, 

pagamentos parciais das parcelas 28 e 33.

A PREVUNISUL procedeu com a cobrança judicial 

das parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, 

totalizando o valor de R$ 17.193.539,48, atualizado 

em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é 

referente a multas e juros por atrasos, e servirão para 

compor o Fundo Administrativo da Entidade. O valor 

líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.

Além disso, foi realizado um estudo atuarial para 

identificar as possibilidades de redução do valor das 

parcelas futuras do financiamento, em atendimento 

à solicitação da Patrocinadora.

O Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da 

Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em 

11/04/2019, apresentou o valor total da dívida de 

R$ 82.158.673,53, que deduzido do valor líquido 

ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo 

devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 

31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao 

saldo remanescente, sendo o valor ajuizado com 

cobrança a ser acordada na esfera judicial.

O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou 

o aditivo do Contrato de Confissão de Dívida vigente, 

considerando o acordo de refinanciamento entre a 

UNISUL e Prevunisul.

Tem-se, ainda, sob a responsabilidade dos 

assistidos, um saldo a amortizar em 31/12/2020 de 

R$ 1.981.470,73.

7.1.2. Equilíbrio Técnico: Reserva de Contingência: 

Conforme define a Resolução CNPC nº 30/2018, 

registra o excedente patrimonial em relação aos 

compromissos totais, até o limite de 25% x Provisão 

Matemática ou [10% + (1% x duração passivo)] x 

Provisão Matemática, o que for menor, de acordo 

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 2020 VARIAÇÃO 2019

Equilíbrio técnico -9.231 -4.652 -4.579

 Resultados realizados -9.231 -4.652 -4.579

   Superávit técnico acumulado 286 41 245

    Reserva de contingência 286 41 245

     UNIPREV 286 41 245

 (-) Déficit Técnico Acumulado -9.517 -4.694 -4.823

   UNISULPREV -9.517 -4.694 -4.823
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7.1.2.1 – Superávit técnico – UNIPREV: A situação 

atuarial do Plano de Benefícios e Custeio UNIPREV, 

administrado pela PrevUnisul, avaliada em função 

dos regimes financeiros, métodos de financiamento 

atuarial e hipóteses atuariais, apresentou, em 

31/12/2020, resultado de superávit técnico.

O resultado superavitário, em 31/12/2020, 

corresponde a R$ 286.426,05, quando se confronta o 

Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas 

no montante de R$ 8.757.110,60, com o Patrimônio 

para Cobertura do Plano no montante de R$ 

9.043.536,65. Vale ressaltar que este resultado se 

refere aos benefícios estruturados na modalidade de 

benefício definido.

Foi calculada a duração do passivo em 31/12/2020, 

por meio do novo Sistema da Previc – VENTURO, 

resultando em 9,91 anos.

Salienta-se que o resultado superavitário está em 

sua totalidade registrado na conta de reserva de 

contingência.

7.1.2.2 – Déficit Técnico – UNISULPREV: A 

situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio 

UNISULPREV, administrado pela PrevUnisul, avaliada 

em função dos regimes financeiros, métodos 

de financiamento atuarial e hipóteses atuariais, 

apresentou, em 31/12/2020, resultado deficitário em 

R$ 9.516.993,83.

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 

22/2015, o déficit a ser equacionado, 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.

A Provisão Matemática é resultante das provisões de 

benefícios estruturados na modalidade de benéfico 

definido, subtraída das provisões matemáticas a 

constituir.

Desta forma, para o Plano UNISULPREV, o referido 

limite resulta em:

R$ 3.191.235,02 = [1% x (11,84 – 4) x R$ 40.704.528,34].

Conforme observado, o déficit técnico observado 

foi superior ao limite de equacionamento. Então, 

conforme previsto na Instrução PREVIC nº 10/2018, a 

Entidade deverá observar, para elaboração de plano 

de equacionamento de déficit, o ajuste positivo ou 

negativo pela precificação dos ativos calculada 

através do sistema VENTURO e apurar o Equilíbrio 

Técnico Ajustado.

O ajuste de precificação do ativo da UnisulPrev 

resultou em um ajuste positivo de R$ 528.533,82, que 

resultando ainda em um déficit acima do limite no 

equilíbrio técnico ajustado no plano.

Considerando que o Deficit Técnico ajustado restou 

acima do limite técnico a deverá ser elaborado e 

aprovado um plano de equacionamento de déficit 

até o final do exercício subsequente da sua apuração. 

O prazo para o equacionamento será de uma vez e 

meia a duração do plano, que foi calculada em 11,84 

anos.

Informamos ainda que o resultado deficitário do 

exercício de 2020 decorre principalmente pela 

manutenção de déficits apurados nos exercícios 

anteriores agravados pelo fato da rentabilidade dos 

ativos do plano ter sido inferior à meta atuarial, pela 

redução na taxa real de juros e pela inobservância de 

eventos esperados.

Equilíbrio Técnico Acumulado -9.516.993,84

Ajuste de Precificação 528.533,82

Equilíbrio Técnico Ajustado -8.988.460,02
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7.1.3 Cálculo da Duração do Passivo e Ajuste 

de Precificação - 2020: Conforme estabelece a 

Instrução Previc nº 10/2018, a duração do passivo 

corresponde à média dos prazos dos fluxos de 

pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de 

contribuições normais e extraordinárias incidentes 

sobre esses benefícios, ponderada pelos valores 

presentes desses fluxos.

UNIPREV

Para o plano UNIPREV a duração do Passivo foi 

estimada em 9,91 anos, com uma taxa real de juros 

de 4,5% ao ano, e como o plano apresenta superávit, 

o valor do ajuste dos títulos públicos foi desprezado. 

UNISULPREV

Para o plano UNISULPREV a duração do Passivo foi 

estimada em 11,84 anos, com uma taxa real de juros 

de 5,5% ao ano.

7.2. FUNDOS

7.2.1. Fundo Previdencial: Registra a constituição 

de fundos da Gestão Previdencial previstos em nota 

técnica atuarial e descritos na nota explicativa 1.4.7.2. 

Em 31 de dezembro os saldos apresentados são: 

DESCRIÇÃO 2020 VARIAÇÃO 2019

Fundo Previdencial – Previsto em Nota Técnica 5.077 -4280 9.357

Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 5.077 -4280 9.357

Reversão Encargos Contribuição de Risco Patrocinadora 4.372 -4036 8.408

UNIPREV 542 -685 1.227

UNISULPREV 3.830 -3351 7.181

Cancelados Desligados Patrocinadora 335 -205 540

UNIPREV 335 -205 540

Cancelados Não Desligados Patrocinadora 370 -40 410

UNIPREV 370 -40 410
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a) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - este 

Fundo Previdencial, com valor de R$ 542.469,63 em 

31/12/2020, tem por objetivo custear a Contribuição 

Normal de Risco de responsabilidade das 

Patrocinadoras, conforme previsto no Regulamento 

do Plano. O acompanhamento deste valor é mensal, 

sendo essa atualização informada pelo financeiro 

da Entidade à contabilidade, na qual opera os 

lançamentos aos balancetes respectivos por 

meio do regime de competência para abatimento 

das contribuições de risco. Sua origem provém 

do valor decorrente do montante no Patrimônio 

para Cobertura do Plano referente às Provisões 

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 funcionamento do 

Plano até momento da terceirização.

b) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - 

Cancelados Desligados Patrocinadora: formado pelo 

somatório dos saldos de conta dos ex-participantes 

cancelados do Plano e que se desligaram da 

Patrocinadora, mas que ainda não optaram por 

nenhum Instituto, resulta no montante de R$ 

335.379,10 em 31/12/2020. 

c) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - 

Cancelados não Desligados Patrocinadora: formado 

pelo somatório dos saldos de conta dos ex-

participantes cancelados do Plano, mas que ainda 

possuem vínculo com a Patrocinadora, resulta no 

montante de R$ 370.405,24 em 31/12/2020.

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 Administrativa foram insuficientes para a 

cobertura dos gastos necessários à manutenção da 

atividade administrativa, havendo suporte financeiro 

através de adiantamentos da patrocinadora UNISUL.

Durante o exercício de 2020 as receitas administrativas 

foram suficientes para a cobertura de todas as 

despesas.



39PREVUNISUL | RELATÓRIO ANUAL 2020

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 

Instrução MPS/SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009 

e suas alterações. Esta eliminação 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.

NOTA 8 - AJUSTES E ELIMINAÇÕES NO PROCESSO DE 
CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

DETALHAMENTO DOS AJUSTES E ELIMINAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 2020 2019

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 286 245

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência - operações comuns -286 -245

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 0 0

2.3.1.2.01.01.02 Reserva especial para revisão de plano - operações comuns 0 0

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado -9.231 -4.578

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado - UNISULPREV -9.517 -4.823

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado - operações comuns -286 -245

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA 609 609

2.3.2.2.02.01 Participação no Fundo Administrativo PGA - UNISULPREV -609 -609
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A PREVUNISUL monitora o impacto da conclusão 

da transferência de mantença da UNISUL para o 

grupo ANIMA, concluída em 21/01/2021. A Fundação 

Unisul é a principal patrocinadora dos planos de 

previdência geridos pela PREVUNISUL.

Com essa operação grande parte dos colaboradores 

da Unisul foram transferidos, por sucessão trabalhista, 

para o grupo adquirente, podendo os participantes 

dos planos previdenciários, que foram transferidos, 

exercerem os institutos previstos nos regulamentos 

dos respectivos planos, conforme manifestação da 

PREVIC em consulta formulada pela PREVUNISUL. 

Com isso estima-se uma grande demanda pelo 

instituto do resgate.

Ainda não foi possível dimensionar os impactos que 

estas operações poderão causar, visto que depende 

de fatores externos. Contudo, aguarda-se com 

expectativa a manifestação da ANIMA acerca da 

possibilidade de sua integração como patrocinadora 

do plano Uniprev, juntando-se as demais 

patrocinadoras: UNISUL, FAEPESUL e PREVUNISUL.

A PREVUNISUL avaliou os eventos subsequentes até 

o dia 10 de março de 2021, que foi a data da Aprovação 

das demonstrações contábeis pela governança da 

Entidade, descrevendo o fato relevante.

Tubarão (SC), 31 de dezembro de 2020.

NOTA 9 - FATOS RELEVANTES, EVENTOS 
SUBSEQUENTES E AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Tarcisio dos Santos Junior

Diretor Superintendente

Cleire Busto Guimarães dos Santos

Técnico Contábil

CRC-SC 020/670/O2

José de Oliveira Ramos

Diretor Adm-Financeiro
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL 

Opinião com Ressalva 
 

Sociedade de Previdência Complementar 
- PREVUNISUL 

descritos no parágrafo “Base para opinião com 
ressalva” 

Sociedade de Previdência Complementar - PREVUNISUL

–
 

Base para opinião com ressalva 

seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
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demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade

Ênfase 

 –
“A 

Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL firmaram contrato no sentido de equacionamento 
dos déficits do plano UNISULPREV, registrados na conta Provisão Matemática a Constituir – 
Déficit Equacionado. A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido 
contrato até o mês de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento 
das parcelas de nº 11 ao nº 32 do contrato de dívida, realizando, em alguns meses, 
pagamentos parciais das parcelas 28 e 33. A PREVUNISUL procedeu com a cobrança 
judicial das parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$ 
17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a 
multas e juros por atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entidade. O 
valor líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58. Além disso, foi realizado um estudo 
atuarial para identificar as possibilidades de redução do valor das parcelas futuras do 
financiamento, em atendimento à solicitação da Patrocinadora. O Parecer Atuarial 
Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019, 
apresentou o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53, que deduzido do valor líquido 
ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo devedor remanescente de R$ 
67.413.248,95 em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente, 
sendo o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial. O Parecer Atuarial 
recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato de Confissão de Dívida vigente, 
considerando o acordo de refinanciamento entre a UNISUL e Prevunisul.”

A PREVUNISUL monitora o impacto da conclusão da 
transferência de mantença da UNISUL para o grupo ANIMA, concluída em 21/01/2021. A 
Fundação Unisul é a principal patrocinadora dos planos de previdência geridos pela 
PREVUNISUL. Com essa operação grande parte dos colaboradores da Unisul foram 
transferidos, por sucessão trabalhista, para o grupo adquirente, podendo os participantes 
dos planos previdenciários, que foram transferidos, exercerem os institutos previstos nos 
regulamentos dos respectivos planos, conforme manifestação da PREVIC em consulta 
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formulada pela PREVUNISUL. Com isso estima-se uma grande demanda pelo instituto do 
resgate. Ainda não foi possível dimensionar os impactos que estas operações poderão  
causar, visto que depende de fatores externos. Contudo, aguarda-se com expectativa a 
manifestação da ANIMA acerca da possibilidade de sua integração como patrocinadora do 
plano Uniprev, juntando-se as demais patrocinadoras: UNISUL, FAEPESUL e PREVUNISUL. 

 
Outros Assuntos  
 
Valores Correspondentes ao exercício de 2019 

,  
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor  

Entidade

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
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Entidade

Entidade 

Entidade 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  

• 

• 

Entidade  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ATUARIAL
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OBJETIVO

Este Parecer da Avaliação Atuarial tem a finalidade de 

apurar o resultado financeiro-atuarial em 31/12/2020 

e dimensionar as Provisões Matemáticas do Plano 

Misto de Benefícios UNIPREV, administrado pela 

Entidade Fechada de Previdência Complementar 

PREVUNISUL. Com base em tais informações e no 

patrimônio para cobertura do plano informado pela 

Entidade, foi apurado o resultado técnico do plano.

Assim, os resultados apurados pela Avaliação 

Atuarial e demonstrados neste documento 

baseiam-se em levantamento estatístico dos dados 

cadastrais da população abrangida, considerando 

suas características financeiras e demográficas, bem 

como hipóteses financeiras e atuariais e na legislação 

pertinente, que devem ser objeto de análise e 

estudo dos Instituidores e da Entidade Fechada de 

Previdência Complementar – EFPC. 

Apresentam-se a seguir as definições e formas de 

recebimento dos benefícios oferecidos pelo Plano 

UNIPREV: 

• Aposentadoria Programada

• Aposentadoria Diferida 

• Aposentadoria por Invalidez

• Pensão por Morte de participante ativo

• Pensão por Morte de participante assistido

PARECER ATUARIAL 
UNIPREV
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ITEM 12/19 10/20 VARIAÇÃO

Nº de participantes 450 344 -106

Média idade atual (anos) 42,8 43,99 1

Média idade de aposentadoria (anos) 56,12 56,07 0

Média tempo de espera para aposentadoria 13,33 12,31 -1

Salário médio (exceto autopatrocinados) R$5.107,44 R$5.805,14 R$697,70

ITEM 12/19 10/20 VARIAÇÃO

APOSENTADORIA PROGRAMADA

Nº de aposentados 0 1 1

Idade média (anos) 0 56 56

Benefício médio  R$                         -   R$260,15 R$260,15

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Nº de aposentados 2 2 0

Idade média (anos) 60,52 61,52 1

Benefício médio R$3.721,50 R$3.721,50  R$                         -   

PENSIONISTAS

Nº de pensões 1 2 1

Nº de pensionistas 1 2 1

Benefício médio por pensão R$1.059,70 R$1.081,51 R$21,81

BASE CADASTRAL

As informações referentes aos participantes ativos, 

assistidos e pensionistas para a Avaliação Atuarial, 

nos foram recepcionadas pela equipe atuarial da Data 

A em arquivos nos formatos “.xlsx”, com data-base 

em 31/10/2020, e foram objeto de análise e testes de 

consistências. Os resumos dos resultados dos testes 

realizados na base cadastral estão descritos abaixo. 

A base cadastral foi fornecida, no layout solicitado, 

em arquivos eletrônicos. Sobre as informações 

disponibilizadas, foram feitas as devidas validações 

e consistências, comparativamente à base cadastral. 

Tal teste comparou-se as bases de dezembro/2019 

e julho/2020, permitindo que os dados cadastrais 

fossem considerados válidos para a presente 

avaliação atuarial. Foram também utilizadas para 

a presente avaliação as informações contábeis 

referentes ao mesmo período.

Analisando as informações encaminhadas se 

verificou que o Plano de Benefícios UNIPREV possui 

em seu cadastro 344 participantes ativos. No seu 

cadastro de participantes em gozo de benefício 

tem–se 3 aposentados e 2 pensionistas.

Salientamos que os indivíduos com a situação 

“cancelado” não foram considerados para apuração 

das médias apresentadas no quadro de estatísticas 

abaixo:

Tabela 1: Informações gerais apenas sobre os participantes ativos

Tabela 2: Informações gerais sobre aposentados e pensionistas
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HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, ECONÔMICAS E 

DEMOGRÁFICAS

As hipóteses atuariais podem ser classificadas 

como Biométricas, Demográficas, Econômicas 

e Financeiras. Conforme determina o Art. 3º da 

Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, as 

hipóteses devem estar adequadas às características 

da massa de participantes e assistidos, patrocinadores 

e instituidores, bem como o plano de benefícios de 

caráter previdenciário.

Neste contexto, as hipóteses atuariais foram 

analisadas e recomendadas pelo atuário do plano, 

por meio de Estudo Técnico de Adequação das 

Hipóteses Atuariais 02/2020, realizado em setembro 

de 2020, obedecendo às normas legais vigentes. 

Pela conclusão do estudo, a Diretoria Executiva, 

juntamente com o Conselho Deliberativo da EFPC, 

aprovou a adoção das seguintes hipóteses para a 

avaliação atuarial de 31/12/2020 e vigência a partir 

de 01/01/2021:

Tabela 3: Hipóteses financeiras vigentes na avaliação atuarial 2020

Tabela 4: Hipóteses biométricas vigentes na avaliação atuarial 2020

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS DESCRIÇÃO/VALOR

Tábua de Mortalidade Geral AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Entrada Invalidez Álvaro vindas

Composição familiar de provisões sob BC Família real

HIPÓTESES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO/VALOR

Taxa real de juros 4,5 a.a.

Fator de Determinação de Capacidade Benefícios 98,44%

Indexador do Plano INPC-IBGE
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PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

Considerando a mudança promovida no Regulamento 

do Plano UNIPREV em 2011, as contribuições estão 

segregadas conforme disposto neste capítulo.

Relativas as contribuições da advindas da 

Patrocinadora, temos a seguinte estrutura:

a) 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.

b) Contribuição Administrativa: aplicação do 

percentual de 0,75% sobre a folha de salários de 

participação. 

Já em relação as contribuições advindas dos 

participantes, temos uma estrutura similar, 

apresentada como:

a) Contribuição Normal Básica: percentual 

livremente escolhido pelo participante, obedecendo 

ao valor mínimo estabelecido no regulamento do 

plano, sendo a média observada em OUT/2020 para 

os Participantes Ativos igual a R$ 124,23.

b) Contribuição Administrativa: 0,75% da 

Contribuição Normal Básica. 

PROVISÕES MATEMÁTICAS NA DATA BASE DOS 

DADOS

Apresentamos a seguir o detalhamento das 

obrigações do Plano de Benefícios e Custeio UNIPREV 

com relação aos participantes em 31/12/2020, 

considerando as regras dispostas no Regulamento 

do Plano, a metodologia de cálculo interpretada 

pela Nota Técnica Atuarial e as hipóteses adotadas 

conforme item 3 deste Parecer Atuarial.

Ainda, segue no Anexo I, o detalhamento das 

Provisões Matemáticas, do Patrimônio de Cobertura 

do Plano, dos Resultados Realizados e Fundos 

Previdenciais.

A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 

representa o valor em saldo aos Participantes Ativos e 

Autopatrocinados no Plano, que dada sua modalidade 

possui registros somente na conta de Contribuição 

Definida. Em razão do plano de custeio do plano, 

existe apenas saldo constituído pelos participantes 

resultado em um valor de R$ 6.791.071,19.

A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 

representa o valor atual dos benefícios concedidos, 

referentes aos Participantes Assistidos pelo Plano, 

que, dada sua modalidade, possui registros somente 

na conta Benefício Definido Estruturado em Regime 

de Capitalização. Na tabela 5 é possível observar tais 

resultados.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS VALOR EM R$

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 1.966.039,41

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos 59.825,28

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos 1.906.214,13

Tabela 5: Resumo dos valores em benefícios concedidos
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As Provisões Matemáticas referentes as parcelas de 

benefício definido apuradas na Avaliação Atuarial 

de 2020 totalizam um valor de R$ 1.966.039,41, que 

comparadas aos valores apurados na Avaliação 

Atuarial anterior no valor de R$ 1.709.344,05, 

apresentam um aumento de 15,02% que corresponde 

à R$ 256.695,36.

Quanto aos fundos previdenciais, o Plano UNIPREV 

possui três fundos, instituídos no final do exercício de 

2016, conforme explicação a seguir.

a) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 

- Reversão Contribuição de Risco: este Fundo 

Previdencial, com valor de R$ 542.469,63 em 

31/12/2020, tem por objetivo custear a Contribuição 

Normal de Risco de responsabilidade das 

Patrocinadoras, conforme previsto no Regulamento 

do Plano. O acompanhamento deste valor é mensal, 

sendo essa atualização informada pelo financeiro da 

Entidade à contabilidade, na qual opera os lançamentos 

aos balancetes respectivos por meio do regime de 

competência para abatimento das contribuições de 

risco. Sua origem provém do valor decorrente do 

montante no Patrimônio para Cobertura do Plano 

referente às Provisões 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 funcionamento do 

Plano até momento da terceirização. 

b) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - 

Cancelados Desligados Patrocinadora: formado pelo 

somatório dos saldos de conta dos ex-participantes 

cancelados do Plano e que se desligaram da 

Patrocinadora, mas que ainda não optaram por 

nenhum Instituto, resulta no montante de R$ 

335.379,10 em 31/12/2020.

c) Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - 

Cancelados não Desligados Patrocinadora: formado 

pelo somatório dos saldos de conta dos ex-

participantes cancelados do Plano, mas que ainda 

possuem vínculo com a Patrocinadora, resulta no 

montante de R$ 370.405,24 em 31/12/2020.

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio 

UNIPREV, administrado pela PrevUnisul, avaliada 

em função dos regimes financeiros, métodos 

de financiamento atuarial e hipóteses atuariais, 

apresentou, em 31/12/2020, resultado de superávit 

técnico.

O resultado superavitário, em 31/12/2020, 

corresponde a R$ 286.426,05, quando se confronta o 

Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas 

no montante de R$ 8.757.110,60, com o Patrimônio 

para Cobertura do Plano no montante de R$ 

9.043.536,65. Vale ressaltar que este resultado se 

refere aos benefícios estruturados na modalidade de 

benefício definido.

Foi calculada a duração do passivo em 31/12/2020, 

por meio do novo Sistema da Previc – VENTURO, 

resultando em 9,91 anos.

Salienta-se que o resultado superavitário está em 

sua totalidade registrado na conta de reserva de 

contingência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na qualidade de atuários do Plano de Benefícios e 

Custeio UNIPREV, CNPB: 2005.0027-47, administrado 

pela PrevUnisul, o referido Plano encontra-se em 

31/12/2020 na situação de superávit técnico, no valor 

de R$ 286.426,05. 

Por fim, os valores das Provisões Matemáticas do 

Plano de Benefícios e Custeio UNIPREV encontram-

se devidamente cobertas pelo patrimônio, indicando 

equilíbrio financeiro-atuarial.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2020.

Yuri Martí Santana Santos

Atuário MIBA nº 3.012

Data A Soluções em Previdência

Bruna Branco Rocha

Atuária MIBA nº 2.617

Data A Soluções em Previdência
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ANEXO I - UNIPREV

Tabela 6: Provisões Matemáticas, fundos e resultados em 31/12/2020

2.3.0.0.00.00.00  PATRIMÔNIO SOCIAL
 

R$10.291.790,62 

2.3.1.0.00.00.00  PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO  R$9.043.536,65 

2.3.1.1.00.00.00  PROVISÕES MATEMÁTICAS  R$8.757.110,60 

2.3.1.1.01.00.00  BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  R$1.966.039,41 

2.3.1.1.01.02.00  Benefício Definido estruturado em Regime de Capitalização  R$1.966.039,41 

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados  R$59.825,28 

2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados  R$1.906.214,13 

2.3.1.1.02.00.00  BENEFÍCIOS A CONCEDER  R$6.791.071,19 

2.3.1.1.02.01.00  Contribuições Definidas  R$6.791.071,19 

2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)  R$- 

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes  R$6.791.071,19 

2.3.1.2.00.00.00  EQUILÍBRIO TÉCNICO  R$286.426,05 

2.3.1.2.01.00.00  RESULTADOS REALIZADOS  R$286.426,05 

2.3.1.2.01.01.00  Superávit Técnico Acumulado  R$286.426,05 

2.3.1.2.01.01.01  Reserva de Contingência  R$286.426,05 

2.3.1.2.01.01.02  Reserva Especial para Revisão do Plano  R$- 

2.3.1.2.01.02.00  Déficit Técnico Acumulado (-)  R$- 

2.3.1.2.02.00.00  RESULTADOS A REALIZAR  R$- 

2.3.2.0.00.00.00  FUNDOS  R$1.248.253,97 

2.3.2.1.00.00.00  FUNDOS PREVIDENCIAIS  R$1.248.253,97 

2.3.2.1.03.00.00  Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial  R$1.248.253,97 

2.3.2.1.03.01.00  Reversão Encargos Contribuição de Risco da Patrocinadora  R$542.469,63 

2.3.2.1.03.02.00  Cancelados Desligados da Patrocinadora  R$335.379,10 

2.3.2.1.03.03.00  Cancelados Não-desligados da Patrocinadora  R$370.405,24 
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PARECER ATUARIAL 
UNISULPREV

OBJETIVO

Este Parecer da Avaliação Atuarial tem a finalidade de 

apurar o resultado financeiro-atuarial em 31/12/2020 

e dimensionar as Provisões Matemáticas do Plano de 

Benefícios e Custeio UNISULPREV, administrado pela 

Entidade Fechada de Previdência Complementar 

PREVUNISUL. Com base em tais informações e no 

patrimônio para cobertura do plano informado pela 

Entidade, foi apurado o resultado técnico do plano.

O Plano UNISULPREV passou por uma alteração 

regulamentar no exercício de 2010, ocasião em 

que teve seus benefícios saldados, esta alteração 

foi aprovada pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - Previc em 22/12/2010. 

Desta maneira, esta Avaliação Atuarial considera as 

regras de saldamento dispostas no Capítulo XV do 

Regulamento do Plano UNISULPREV.

Complementarmente, é avaliada a rentabilidade dos 

recursos garantidores das Provisões Matemáticas 

e os resultados do Plano de Gestão Administrativa, 

bem como são apresentadas as hipóteses adotadas 

nesta avaliação e que passarão a vigorar a partir do 

01/04/2020. Para tanto, estão sendo considerados os 

parâmetros técnico-atuariais mínimos estabelecidos 

pela Resolução CNPC n° 30, de 10/10/2018 e 

Instrução Previc nº 10, de 30/11/2018.

Assim, os resultados apurados pela Avaliação 

Atuarial e demonstrados neste documento 

baseiam-se em levantamento estatístico dos dados 

cadastrais da população abrangida, considerando 

suas características financeiras e demográficas, bem 

como hipóteses financeiras e atuariais, e também 

na legislação pertinente, que devem ser objeto de 

análise e estudo dos Instituidores e da Entidade 

Fechada de Previdência Complementar – EFPC. 

Apresentam-se a seguir as definições e formas de 

recebimento dos benefícios oferecidos pelo Plano 

UNISULPREV: 

• Benefício Saldado de Aposentadoria Normal

• Benefício Saldado de Aposentadoria 

Antecipada 

• Benefício Saldado de Aposentadoria por 

Invalidez

• Benefício Saldado de Pensão por Morte
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BASE CADASTRAL

As informações referentes aos participantes 

ativos, assistidos e pensionistas para a Avaliação 

Atuarial, nos foram recepcionadas pela equipe 

atuarial da Data A em arquivos nos formatos 

“.xlsx”, com data-base em 31/07/2020, e foram 

objeto de análise e testes de consistências. Os 

resumos dos resultados dos testes realizados na 

base cadastral estão descritos abaixo. 

A base cadastral foi fornecida, no layout solicitado, 

em arquivos eletrônicos. Sobre as informações 

disponibilizadas, foram feitas as devidas 

validações e consistências, comparativamente à 

base cadastral. Tal teste comparou-se as bases 

de dezembro/2019 e julho/2020, permitindo 

que os dados cadastrais fossem considerados 

válidos para a presente avaliação atuarial. Foram 

também utilizadas para a presente avaliação as 

informações contábeis referentes ao mesmo 

período.

Analisando as informações encaminhadas se 

verificou que o Plano de Benefícios UNISULPREV 

possui em seu cadastro 104 participantes, sendo 

destes 42 ativos. No seu cadastro de participantes 

em gozo de benefício tem–se 105 aposentados e 

25 pensionistas.

Salientamos que os indivíduos com a situação 

“cancelado” não foram considerados para 

apuração das médias apresentadas no quadro de 

estatísticas abaixo:

Tabela 1: Informações gerais apenas sobre os participantes ativos

Tabela 2: Informações gerais sobre aposentados e pensionistas

ITEM 12/19 07/20 VARIAÇÃO

Nº de participantes 67 42 -25

Média idade atual (anos) 53,08 53,88 1

Média idade de aposentadoria (anos) 57,31 57 0

Média tempo de espera para aposentadoria 4,24 3,12 -1

Benefício saldado médio R$960,18 R$2.443,25 R$1.483,07

ITEM 12/19 07/20 VARIAÇÃO

APOSENTADORIA NORMAL

Nº de aposentados 80 91 11

Idade média (anos) 69,79 69,44 0

Benefício médio R$6.881,32 R$6.630,23 -R$51,09

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Nº de aposentados 14 14 0

Idade média (anos) 65,21 65,29 0

Benefício médio R$703,24 R$683,39 -R$19,85

PENSIONISTAS

Nº de pensões 22 23 1

Nº de pensionistas 24 25 1

Benefício médio por pensão R$2.335,57 R$2.367,47 R$31,90
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Tabela 3: Hipóteses financeiras vigentes na avaliação atuarial 2020

Tabela 4: Hipóteses biométricas vigentes na avaliação atuarial 2020

HIPÓTESES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO/VALOR

Taxa real de juros 5,3 a.a.

Fator de Determinação de Capacidade Benefícios 98,44%

Indexador do Plano INPC-IBGE

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS DESCRIÇÃO/VALOR

Tábua de Mortalidade Geral AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 2000 Feminina (suavizada em 10%)

Tábua de Entrada Invalidez Hunter´s 

Rotatividade 5% a.a.

Composição familiar de provisões sob BaC

67,25% de chances de ter um dependente vitalício e que as idades do 

participante masculino será 3 anos mais velho do seu dependente e 

o participante feminino será 2 anos mais jovem

Composição familiar de provisões sob BC Família real

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, ECONÔMICAS E 

DEMOGRÁFICAS

As hipóteses atuariais podem ser classificadas 

como Biométricas, Demográficas, Econômicas 

e Financeiras. Conforme determina o Art. 3º 

da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro 

de 2018, as hipóteses devem estar adequadas 

às características da massa de participantes 

e assistidos, patrocinadores e instituidores, 

bem como o plano de benefícios de caráter 

previdenciário.

Neste contexto, as hipóteses atuariais foram 

analisadas e recomendadas pelo atuário do 

plano, por meio de Estudo Técnico de Adequação 

das Hipóteses Atuariais 02/2020, realizado em 

setembro de 2020, obedecendo às normas legais 

vigentes. 

Pela conclusão do estudo, a Diretoria Executiva, 

juntamente com o Conselho Deliberativo da 

EFPC, aprovou a adoção das seguintes hipóteses 

para a avaliação atuarial de 31/12/2020 e vigência 

a partir de 01/01/2021:



60PREVUNISUL | RELATÓRIO ANUAL 2020

PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

O fechamento do Plano UNISULPREV em conjunto 

com o seu saldamento, que se deu através da 

aprovação do Regulamento em 22/12/2010 pela 

PREVIC, foi uma medida adotada pela Entidade, 

em conjunto com a Patrocinadora, para que o 

Plano voltasse a apresentar equilíbrio financeiro-

atuarial, a fim de tornar sua manutenção a 

longo prazo possível frente aos compromissos 

assumidos junto aos participantes e patrocinadora. 

Igualmente, visava eliminar problemas estruturais 

responsáveis pelo déficit técnico até aquele 

momento registrado, imunizar o Plano contra 

possíveis déficits decorrentes de variações 

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 

existentes no Regulamento. 

A partir da última alteração regulamentar do 

Plano UNISULPREV, foram interrompidas as 

contribuições previstas nos artigos 54 e 55, 

sendo instituída a contribuição extraordinária 

para cobertura de insuficiência patrimonial 

como garantia das Provisões Matemáticas 

de Saldamento, conforme artigos 67 e 68 do 

Regulamento.

Portanto, após o saldamento, as contribuições 

extraordinárias, em termos qualitativos, assim 

ficaram distribuídas:

• Contribuição Extraordinária de Serviço 

Passado – Patrocinadora;

• Contribuição Extraordinária de Saldamento 

(Déficit Equacionado) – Patrocinadora; e

• Contribuição Extraordinária de Saldamento 

(Déficit Equacionado) – Participantes.

Apesar da estrutura de custeio extraordinária 

implantada quando do saldamento do Plano, a 

patrocinadora veio a ser inadimplente em diversas 

parcelas das contribuições devidas. 

A partir desta situação foram instituídas no 

exercício de 2013 mais duas contribuições 

extraordinárias para a Patrocinadora, através 

do contrato firmado com a entidade, cuja sua 

descrição segue abaixo:

• Contribuição Extraordinária de Serviço 

Passado, relativo ao contrato de novação; e

• Contribuição Extraordinária de Saldamento 

(Déficit Equacionado), relativo ao contrato 

de novação.

Nem todas as Contribuições Extraordinárias foram 

honradas pela Patrocinadora, tanto em seu valor 

integral, como em seu valor parcial, em relação 

aos encargos extras do Plano assumidos por ela 

perante a Entidade administradora.

Desta forma, mais uma vez, a regularização 

dos débitos passou a ser iminente para garantir 

o equilíbrio do Plano UNISULPREV, pois os 

valores não vertidos para ele representavam em 

31/12/2015 aproximadamente R$ 22 milhões.

Diante disto, a regularização da situação de 

inadimplência da Patrocinadora com o Plano/

Entidade ficou acertada em reunião realizada 

com a PREVIC em 16/03/2016. 

Foi estabelecido que a Patrocinadora assumiria 

o equacionamento das referidas parcelas 

inadimplentes, além de qualquer déficit que 

venha a ser registrado no Plano, por meio de um 

contrato de confissão de dívida.

Pelo contrato de confissão de dívida, acordado 

em abril/2016, a Patrocinadora reconheceu o 

déficit do Plano de R$ 9.880.428,26 e a provisão 

matemática a constituir de R$ 59.193.991,30, 

resultando em um total equacionado de R$ 

69.074.419,56, posicionado em dezembro/2015. 
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O equacionando do valor de R$ 69.074.419,56 

ficou definido pelo pagamento postecipado das 

prestações mensais de R$ 543.611,52, calculadas 

com base: 

• na taxa real de juros de 4,50% a.a. (meta 

atuarial na época); 

• por um prazo de 191 meses (duração do 

passivo arredondada x 1,5);

• taxa de carregamento administrativo de 7,3% 

a.m.; e

• sistema “Price” de amortização.

Considerando que os pagamentos teriam início em 

abril de 2016, a atualização do valor do principal 

para esta data resultou em uma prestação mensal 

inicial R$ 548.973,87.

A patrocinadora honrou com os pagamentos 

das parcelas do referido contrato até o mês de 

janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente 

com o pagamento das parcelas de nº 11 ao nº 32 

do contrato de dívida firmado com a PREVUNISUL, 

realizando, em alguns meses, pagamentos parciais 

das parcelas 28 e 33. 

A Previc encaminhou o Ofício nº 3198/2018, que 

foi recepcionado pela PREVUNISUL no dia 06 

de novembro de 2018, exigindo medidas a serem 

adotadas pelas instâncias de governança da EFPC 

com o fim de regularizar as pendências financeiras 

da Patrocinadora, para evitar a decretação do 

regime especial de liquidação do plano.

Em resposta ao Ofício, A PREVUNISUL informou 

que procedeu com a cobrança judicial das parcelas 

vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o 

valor de R$ 17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. 

Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a 

multas e juros por atrasos, e servirão para compor 

o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido 

ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.

A Data A foi acionada pela PREVUNISUL para realizar 

estudo que identifique as possibilidades de redução 

do valor das parcelas futuras do financiamento, 

em atendimento à solicitação da Patrocinadora. 

Para isso, a Data A analisou a legislação vigente 

e apresentou o Parecer Atuarial Renegociação 

da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, 

datado em 11/04/2019, com a sugestão de novas 

parcelas.

Pelo citado Parecer foi apresentado o valor total da 

dívida de R$ 82.158.673,53    que deduzido do valor 

líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um 

saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 

em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas 

ao saldo remanescente, sendo o valor ajuizado com 

cobrança a ser acordada na esfera judicial.
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A solução para a redução das parcelas foi considerar 

níveis contributivos crescentes, de forma a repor 

gradativamente o patrimônio do Plano na medida que 

este for consumido pelo pagamento dos benefícios. O 

valor mínimo inicial das parcelas é de R$ 268.250,00, 

com um prazo de 216 meses (correspondente a 18 

anos), conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 5: Renegociação da dívida vigente

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - PARCELAS CRESCENTES

PARÂMETROS

Taxa Carregamento Adm.: 7,30%

Taxa Real de Juros Anual: 5,50%

Valor Dívida Patrocinadora Líquido Valor Ajuizado (dez/18): 67.413.248,95

Prazo em Meses Financiamento: 216

PRESTAÇÕES

1º Prestação Mensal Bruta (1º ao 12º mês): 268.250,00

2º Prestação Mensal Bruta (13º ao 24º mês): 321.900,00

3º Prestação Mensal Bruta (25º ao 36º mês): 375.550,00

4º Prestação Mensal Bruta (37º mês ao 48º mês): 429.200,00

5º Prestação Mensal Bruta (a partir do 49º mês): 603.453,96

INTERVALO DE TEMPO

Data Inicial do Parcelamento: 4/15/2019

Data Final do Parcelamento: 3/15/2037

O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou 

o aditivo do Contrato de Confissão de Dívida vigente, 

considerando o acordo de refinanciamento entre a 

UNISUL e Prevunisul.

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), 

cujo valor presente verificado em 31/12/2020 

corresponde à R$ 21.084,90 (vinte e um mil, oitenta e 

quatro reais e noventa centavos).

Os assistidos vêm realizando as contribuições 

extraordinárias regularmente para o Plano, 

registrando um saldo a amortizar em 31/12/2019 de 

R$ 1.981.470,73 (um milhão, novecentos e oitenta e 

um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e três 

centavos). 
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PROVISÕES MATEMÁTICAS NA DATA BASE DOS 

DADOS

Apresentamos a seguir o detalhamento das 

obrigações do Plano de Benefícios e Custeio 

UNISULPREV com relação aos participantes em 

31/12/2020, considerando as regras dispostas no 

Regulamento do Plano, a metodologia de cálculo 

interpretada pela Nota Técnica Atuarial e as hipóteses 

adotadas conforme item 3 deste Parecer Atuarial.

Ainda, segue no Anexo I, o detalhamento das 

Provisões Matemáticas, do Patrimônio de Cobertura 

do Plano, dos Resultados Realizados e Fundos 

Previdenciais.

As Provisões Matemáticas referentes as parcelas de 

benefício definido apuradas na Avaliação Atuarial 

de 2020 totalizam um valor de R$ 40.704.528,34, 

que comparadas aos valores apurados na Avaliação 

Atuarial anterior no valor de R$ 32.283.862,73, 

apresentam um aumento de 26,08% que corresponde 

à R$ 8.420.665,61.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Em face da extinção das contribuições ordinárias, 

tem-se como fonte de custeio administrativo a 

contribuição relativa à Taxa de Carregamento 

Administrativo sobre os benefícios concedidos 

e sobre todas as contribuições extraordinárias 

apresentadas na tabela 5 com a aplicação de um 

percentual mensal de 7,30%.

O Plano também adota uma taxa administrativa sobre 

o seu patrimônio, sendo deduzida da rentabilidade 

da contabilidade.
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A situação atuarial do Plano de Benefícios e Custeio 

UNISULPREV, administrado pela PrevUnisul, avaliada 

em função dos regimes financeiros, métodos 

de financiamento atuarial e hipóteses atuariais, 

apresentou, em 31/12/2020, resultado deficitário em 

R$ 9.516.993,83.

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 

22/2015, o déficit a ser equacionado, 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.

A Provisão Matemática é resultante das provisões de 

benefícios estruturados na modalidade de benéfico 

definido, subtraída das provisões matemáticas a 

constituir.

Desta forma, para o Plano UNISULPREV, o referido 

limite resulta em:

R$ 3.191.235,02 = [1% x (11,84 – 4) x R$ 40.704.528,34].

Conforme observado, o déficit técnico observado 

foi superior ao limite de equacionamento. Então, 

conforme previsto na Instrução PREVIC nº 10/2018, a 

Entidade deverá observar, para elaboração de plano 

de equacionamento de déficit, o ajuste positivo ou 

negativo pela precificação dos ativos calculada 

através do sistema VENTURO e apurar o Equilíbrio 

Técnico Ajustado.

O ajuste de precificação do ativo da UnisulPrev 

resultou em um ajuste positivo de R$ 528.533,82, que 

resultando ainda em um déficit acima do limite no 

equilíbrio técnico ajustado no plano.

Considerando que o Deficit Técnico ajustado restou 

acima do limite técnico a deverá ser elaborado e 

aprovado um plano de equacionamento de déficit 

até o final do exercício subsequente da sua apuração. 

O prazo para o equacionamento será de uma vez e 

meia a duração do plano, que foi calculada em 11,84 

anos.

Informamos ainda que o resultado deficitário do 

exercício de 2020 decorre principalmente pela 

manutenção de déficits apurados nos exercícios 

anteriores agravados pelo fato da rentabilidade dos 

ativos do plano ter sido inferior à meta atuarial, pela 

redução na taxa real de juros e pela inobservância de 

eventos esperados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na qualidade de atuários do Plano de Benefícios e 

Custeio da UNISUL, CNPB: 1997.0022-56, administrado 

pela PrevUnisul, concluímos que foi apurado um 

déficit na avaliação atuarial de 2020 no valor de R$ 

9.516.993,84 e como o valor apurado resta superior 

ao Limite de Déficit Técnico de R$ 3.191.235,02, será 

necessário um novo equacionamento, sendo que o 

valor mínimo a ser equacionado é de R$ 6.325.758,82.

O Plano de Equacionamento do Déficit será 

elaborado até o final do exercício subsequente ao do 

Déficit apurado, no caso, no exercício de 2021.

Por fim, reforçamos que nesta avaliação atuarial foi 

alterada a hipótese atuarial de taxa real anual de 

juros, em relação àquelas adotadas na avaliação 

atuarial do exercício de 2019.

Florianópolis, 25 de março de 2021.

Yuri Martí Santana Santos

Atuário MIBA nº 3.012

Data A Soluções em Previdência

Bruna Branco Rocha

Atuária MIBA nº 2.617

Data A Soluções em Previdência

Equilíbrio Técnico Acumulado (9.516.993,84)

Ajuste de Precificação 528.533,82

Equilíbrio Técnico Ajustado (8.988.460,02)
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ANEXO I - UNISULPREV

Tabela 6: Provisões Matemáticas, fundos e resultados em 31/12/2020

2.3.0.0.00.00.00  PATRIMÔNIO SOCIAL  R$35.626.812,86 

2.3.1.0.00.00.00  PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO  R$31.187.534,50 

2.3.1.1.00.00.00  PROVISÕES MATEMÁTICAS  R$40.704.528,34 

2.3.1.1.01.00.00  BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  R$104.554.660,14 

2.3.1.1.01.02.00  Benefício Definido estruturado em Regime de Capitalização  R$104.554.660,14 

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados  R$95.991.567,30 

2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados  R$8.563.092,84 

2.3.1.1.02.00.00  BENEFÍCIOS A CONCEDER  R$18.550.703,43 

2.3.1.1.02.02.00  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado  R$18.550.703,43 

2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados  R$18.550.703,43 

2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores  R$- 

2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes  R$- 

2.3.1.1.03.00.00  PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR  (-)  R$82.400.835,23 

2.3.1.1.03.02.00  Déficit Equacionado  (-)  R$82.400.835,23 

2.3.1.1.02.02.01  Patrocinador(es)  (-)  R$80.419.364,50 

2.3.1.1.02.02.02  Participantes  (-)  R$- 

2.3.1.1.02.02.03  Assistidos (-)  R$1.981.470,73 

2.3.1.2.00.00.00  EQUILÍBRIO TÉCNICO -R$9.516.993,83 

2.3.1.2.01.00.00  RESULTADOS REALIZADOS -R$9.516.993,83 

2.3.1.2.01.01.00  Superávit Técnico Acumulado  R$- 

2.3.1.2.01.01.01  Reserva de Contingência  R$- 

2.3.1.2.01.01.02  Reserva Especial para Revisão do Plano  R$- 

2.3.1.2.01.02.00  Déficit Técnico Acumulado (-)  R$9.516.993,83 

2.3.1.2.02.00.00  RESULTADOS A REALIZAR  R$- 

2.3.2.0.00.00.00  FUNDOS  R$4.439.278,36 

2.3.2.1.00.00.00  FUNDOS PREVIDENCIAIS  R$3.829.990,82 

2.3.2.1.03.00.00  Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial  R$3.829.990,82 

2.3.2.2.00.00.00  FUNDOS ADMINISTRATIVOS  R$609.287,54 

2.3.2.2.02.00.00  Participação no Fundo Administrativo - PGA  R$609.287,54 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
UNIPREV 2021 - 2025
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