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RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2014

2014... Ano de eventos importantes no BRASIL: 

Sediamos a COPA DO MUNDO, sonho brasileiro, ainda que o resultado para nós tenha 
sido decepcionante... Mas, como evento internacional, foi marcante!!! 

Tivemos ainda, ELEIÇÕES GERAIS para escolha da maioria dos nossos governantes, 
com destaque para a eleição para presidente, a mais disputada em décadas da história 
da democracia brasileira...

Foram justamente estes e outros fatos como: a operação Lava-Jato, o maior caso de 
apuração de corrupção no Brasil; o declínio da economia brasileira; o aumento dos juros 
e da infl ação; a redução dos investimentos no setor produtivo; que fi zeram com que o 
ano de 2014 fosse de expectativa, de cautela, de aguardar resultados, ou seja, sem 
grandes ousadias.

Isto refl etiu em todos os segmentos da sociedade, e claro, como não poderia ser 
diferente, no segmento de previdência privada. 

O ano exigiu muita cautela. A volatilidade nos mercados fi nanceiros continuou enorme, 
tanto no segmento de renda variável, como no de renda fi xa.  E, em razão disto, optou-
se pela manutenção da estratégia de direcionar os investimentos visando a fi nalidade 
principal de proteção dos recursos da entidade. Assim, através de investimentos em 
ativos mais estáveis, de muito longo prazo e buscando retornos que atinjam nossa meta 
atuarial, é que a PREVICEL buscou conseguir os recursos necessários para as reservas 
essenciais ao pagamento dos benefícios futuros, uma vez que ela não é um fundo de 
investimento cujo o objetivo, na maioria das vezes, é alcançar a maior rentabilidade 
possível.

Internamente, estamos no processo de implantação do novo prestador de serviços 
administrativos, contábeis e de seguridade que irá proporcionar, além de ganhos nos 
processos produtivos da Entidade, melhorias numa área que é fundamental para a 
PREVICEL: o relacionamento com o participante. Infelizmente, em razão do volume 
de processos internos que devem ser implementados de forma conjunta e simultânea, 
houve o adiamento da implantação dos serviços propostos. O compromisso é conseguir 
fi nalizar as pendências que ainda existem e, o mais breve possível, iniciar a implantação 
gradativa da tão sonhada área do participante, onde serão disponibilizadas, através de 
acesso restrito, diversas informações de interesse do participante, como por exemplo: 
informações cadastrais, fi nanceiras, serviços de autoatendimento e, ainda, informações 
de natureza institucional.

É neste contexto que a Diretoria Executiva da PREVICEL apresenta aos seus 
participantes, assistidos, pensionistas, autopatrocinados e patrocinadores, por meio 
desse relatório, uma síntese do que ocorreu no ano de 2014:  cenário econômico, 
estatísticas, resultados dos investimentos, informações atuariais, informações contábeis 
e patrimoniais etc. 

Além do cumprimento de disposições legais, as informações aqui apresentadas são 
importantes para a manutenção do compromisso de uma gestão transparente da 
PREVICEL e do plano de benefícios por ela administrado.

Atenciosamente,
DIRETORIA EXECUTIVA
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ESTATÍSTICAS

DISTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES – 2012 A 2014

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE APOSENTADORIA – 2012 A 2014

Distribuição de participantes

TOTAL TOTAL TOTAL

2012 2013 2014

TOTAL

848

118

823

121

TOTAL

784

104

Aposentados

Ativos

Aposentados Ativos
Aposentados

Ativos

888 966 944

Distribuição por tipo de aposentadoria

TOTAL

2012

67

Aposentadoria
antecipada

Pensão por morte

Aposentadoria
normal

Aposentadoria
por invalidez

104

16
   

   
10

     
11

TOTAL

2013

75

Pensão por morte

Aposentadoria
antecipada Aposentadoria

normal

Aposentadoria
por invalidez

118

16
   

   
  1

5     12

TOTAL

2014

75

Pensão por morte

Aposentadoria
antecipada Aposentadoria

normal

Aposentadoria
por invalidez

121

17
   

   
  1

5     14

1.1

1

1.2
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Benefícios de Suplementação Mensal Quant. R$ Quant. R$

  Aposentadoria Normal 75  2.818.175  75 3.037.964

Aposentadoria por Invalidez 16 108.988 17 115.297

Aposentadoria Antecipada 15 459.129 15 513.180

Pensão por Morte 12 310.332 14 354.104

TOTAL 118 3.696.624 121 4.020.545

Contribuintes R$ R$ 

Patrocinadora 2.935.579 3.112.115

Participantes Ativos (*) 3.149.435 3.323.954

TOTAL 6.085.014 6.436.069

2013Arrecadação

2013

2014

2014

1.3

1.4

COMPARATIVO: BENEFÍCIOS PAGOS EM 2013 E 2014

COMPARATIVO: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2013 E 2014

(*) Inclui valores referentes ao pagamento de: autopatrocínio, joia, contribuições adicionais e portabilidade.
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 2

2.1

ACONTECEU EM 2014

ELEIÇÕES:

A cada dois anos a PREVICEL renova parte dos membros do Conselho Deliberativo e  
do Conselho Fiscal da Entidade, conforme prevê o Estatuto.
Os Conselhos, Deliberativo e Fiscal são compostos paritariamente por membros indicados 
pelas patrocinadoras (CELEPAR/FUNCEL) e por membros escolhidos por meio de eleição 
direta de representantes dos participantes ativos e assistidos.
Em maio de 2014 foram realizadas eleições para renovar 50% dos membros que compõem 
os Conselhos, para um mandato de quatro anos.  Por eleição, foram renovadas as seguintes 
vagas: 

•  1  vaga para Membro Titular do Conselho Deliberativo;
•  1  vaga para Membro Suplente do Conselho Deliberativo;
•  1  vaga para Membro Titular do Conselho Fiscal.

Nomes Membro Mandato até

  Maria Teresa Rodrigues Pahl Presidente Titular - Indicada Maio/2016

Ezequiel Jonacir Mazza Titular - Indicado Maio/2018

Sérgio Luiz Furtado da Rosa Titular - Indicado Maio/2018

Ana Paula de Barros Camatta Titular - Eleita Maio/2018

João Carlos dos Santos Titular - Eleito Maio/2016

Rubens Miranda Junior Titular - Eleito Maio/2016

Armando Rech Filho Suplente - Indicado   Maio/2016

Emmanuel Valim de Freitas Suplente - Eleito Maio/2018

CONSELHO DELIBERATIVO

As patrocinadoras indicaram 2 membros titulares para o Conselho Deliberativo e 2 membros,
um titular e um suplente, para o Conselho Fiscal.

Conheça a atual composição dos Conselhos:

Nomes Membro Mandato até

Altamir Brun Presidente Titular - Eleito Maio/2016

Yuri Damasceno Schultz Titular - Eleito Maio/2018

Marcel Diorgenes Unger* Suplente - Eleito Maio/2016

Walmour Cornelio dos Santos Titular - Indicado Maio/2018

Rubia Basilli Beraldo Mendes Frontelli Titular - Indicada Maio/2016

Darlete Cristina Tolfo Weiss Suplente - Indicada Maio/2018

CONSELHO FISCAL

* Em Substituição de Gilberto Maximiano Alves que renunciou em 21/07/2014
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2.2 RECADASTRAMENTO:

A PREVICEL realizou, em 2014, o recadastramento dos participantes ativos e assistidos 
com os seguintes objetivos:

•  Para os assistidos: recadastramento realizado anualmente, no segundo semestre, 
que além da atualização das bases cadastrais referente a dados pessoais, endereço e 
confirmação dos dados dos beneficiários inscritos enquanto participante ativo, serve como 
“prova de vida”, necessária a manutenção do pagamento dos benefícios mensais;

•  Para os participantes ativos:  recadastramento realizado a cada dois anos para 
atualização das bases cadastrais referentes a dados pessoais, endereço e identificação de 
beneficiários (inclusão, exclusão ou manutenção dos mesmos) e ainda, confirmação dos 
dados de empregos anteriores a Celepar/Funcel.

Resultados Obtidos:

Recadastramento de Assistidos: 99% realizaram o recadastramento dentro do prazo 
concedido. Apenas um benefício foi suspenso por falta de atualização cadastral, o que 
ocorreu somente em janeiro de 2015.

Recadastramento de Participantes Ativos: 81% realizaram o recadastramento dentro do 
prazo concedido. Portanto, ainda há participantes que não o efetuaram. O recadastramento 
é muito importante. Se você não o realizou, entre em contato com a PREVICEL.

LEMBRETE: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Não esqueça de manter seu cadastro em dia, principalmente em relação aos seus 
beneficiários.

Sem a inclusão do beneficiário, a PREVICEL não poderá pagar, por exemplo, 
o benefício de pensão por morte.

Se ocorreu algum fato que alterou seu cadastro como casamento, nascimento de 
filho(a), divórcio, entre em contato com a PREVICEL para regularizar sua situação.
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3 SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO BÁSICO
No ano de 2014, conforme resultado da avaliação atuarial, o Plano Básico apresentou um 
superávit de R$ 5.590.283,30, valor considerado atuarialmente dentro de um padrão de 
normalidade. “ A situação superavitária do Plano foi praticamente mantida no mesmo nível 
do exercício de 2013.” (Parecer Atuarial de 2014). 

Contribuiu para isto, sob ponto de vista atuarial a manutenção da massa de participantes. A 
concessão de aposentadorias ocorreu em número inferior ao estimado, com a continuidade 
das contribuições ao plano. 

Desta forma, o superavit não foi obtido com a rentabilidade dos investimentos, pois a 
mesma foi inferior à meta atuarial. Entretanto, vale ressaltar que, mesmo não atingindo 
meta atuarial do ano (11,96%), pois o resultado da PREVICEL foi de 10,39% em 2014, 
estudo de adequação de taxa de juros realizado por consultoria especializada, demonstra 
que existe convergência entre a taxa real de juros estabelecida nas projeções atuariais de 
5,40% a.a. e a taxa de retorno real projetada dos investimentos, que foi estimada em 5,61% 
a.a.. Portanto, a taxa de juros adotada está adequada e aderente aos compromissos do 
plano. 

3.1 Hipóteses Atuariais do Plano Básico

•   Tábua de Entrada em Invalidez
•   Tábua de Mortalidade Geral
•   Tábua de Mortalidade de Inválidos
•   Taxa Real Anual de Juros
•    Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo: dos Salários; 
     dos Benefícios da Entidade; dos Benefícios do INSS
•    Composição de Família de Pensionistas

Anualmente a PREVICEL realiza estudos para verificação se as hipóteses atuariais 
utilizadas como premissas para manutenção do Plano Básico estão adequadas à massa 
de participantes da PREVICEL. São as hipóteses atuariais que determinam a base de 
custos e, em função dessa necessidade, é definido como o Plano Básico será custeado.

Em decorrência deste estudo anual, as hipóteses adotadas para o Plano Básico da 
PREVICEL, que impactam nas reservas do plano, já estão refletidas nos números 
apresentados no Balanço de 2014.

Como resultado do estudo realizado no segundo semestre de 2014, obteve-se a manutenção 
das hipóteses já adotadas, ocorrendo apenas um ajuste na hipótese de Projeção de 
Crescimento Real de Salários. O estudo estatístico realizado aponta uma evolução, de 
4,09% em 2013 para 4,10% em 2014, do crescimento real dos salários, considerando toda 
a massa de participantes.  As demais hipotéses abaixo relacionadas foram mantidas:
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Segue quadro demonstrativo das hipóteses atuariais adotadas no Plano Básico da 
PREVICEL e seus fundamentos:

CATEGORIA ESPÉCIE  O QUE DETERMINA QUAL É UTILIZADA OBSERVAÇÕES

BIOMÉTRICA
Tábua 

de Mortalidade 
Geral

Hipótese que deter-
mina a expectativa de 
sobrevivência dos par-
ticipantes válidos

Tábua AT-2000-female, que 
estabelece como expectativa 
média de sobrevida de 31,1 
anos a partir da idade de 55 
anos prevista para inicio de 
recebimento da suplementa-
ção por aposentadoria nor-
mal.

Estudos da massa de participantes 
da PREVICEL, em consonância 
com o praticado no mercado, apon-
tam para uma sobrevida maior. 

Hipótese adotada por recomen-
dação do atuário, por uma tábua 
cuja expectativa de vida seja mais 
aderente à massa de participantes, 
com base nos estudos de aderên-
cia das hipóteses atuariais realiza-
do anualmente.

BIOMÉTRICA
Tábua de 

Mortalidade 
de Inválidos

Hipótese que deter-
mina a expectativa de 
sobrevivência dos par-
ticipantes inválidos.

Tábua AT-83-male, que es-
tabelece como expectativa 
média de sobrevida de 26,8 
anos a partir da idade média 
de 55 anos no grupo de invá-
lidos.

Ao longo do período entre janei-
ro/2000 e julho/2014 ocorreu 01 
caso de óbito de assistido inválido.

Hipótese adotada por recomen-
dação do atuário, em razão dos 
estudos estatísticos com a massa 
de participantes, com base nos es-
tudos de aderência das hipóteses 
atuariais realizado anualmente.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE HIPÓTESES ATUARIAIS ADOTADAS 
 PLANO BÁSICO  (Avaliação Atuarial de 2014)

BIOMÉTRICA
Tábua 

de Entrada 
em Invalidez

Hipótese que determina 
a expectativa de entrada 
em invalidez dos partici-
pantes ativos válidos.

Tábua Alvaro Vindas, que 
estabelece como expectativa 
média anual de 1,20 entra-
das de participantes por ano 
em invalidez.

Ocorrência de 17 casos de aposen-
tadoria por invalidez no período en-
tre  janeiro/2000 e julho/2014, que 
corresponde à média de 1,16 entra-
das de participantes em invalidez a 
cada ano. 

Hipótese adotada por recomen-
dação do atuário, em razão dos 
estudos estatísticos com a massa 
de participantes, com base nos es-
tudos de aderência das hipóteses 
atuariais realizado anualmente.

BIOMÉTRICA
Composição 
de Família 

de Pensionistas

Hipótese reflete a 
composição média do 
número de beneficiá-
rios do participante, ou 
seja, o padrão de com-
posição familiar para 
se mensurar os custos 
com pensão por morte.

Reversão de 70% do bene-
fício de aposentadoria em 
pensão de  (hipótese de 2 
beneficiários), considerando 
que 90% dos participantes 
são casados, com um cônju-
ge hipotético de mesma ida-
de para Ativos e Família Real 
para Assistidos (baseado no 
cadastro de assistidos da 
PREVICEL em julho/2014).

A hipótese está adequada a mas-
sa de participantes da PREVICEL, 
pois a estimativa de composição 
média de beneficiários para 2014 
era de 1,34 beneficiários, enquanto 
que nº de beneficiários real médio 
das pensões concedidas  na PRE-
VICEL corresponde a 1,07.

Adoção de metodologia, padrão da 
consultoria atuarial da PREVICEL 
atual.
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CATEGORIA ESPÉCIE O QUE DETERMINA QUAL É UTILIZADA OBSERVAÇÕES

ECONÔMICA
Projeção 

de Crescimento 
Real de Salários

Hipótese que reflete o 
crescimento médio do 
salário por idade acima 
da inflação ao longo do 
tempo que falta até a 
data da aposentadoria, 
considerando eventuais 
mudanças de cargos. 
Esta hipótese é utilizada 
para projetar o nível do 
benefício e da contribui-
ção no futuro.

Manutenção do crité-
rio adotado desde a 
Avaliação Atuarial de 
2007, ou seja, varia-
ção média anual por 
idade, decorrente de 
uma curva de tendên-
cia (logística) aplicada 
à média de salários 
por idade ao longo do 
período histórico de 
jan/1998 a jul/2014 do 
plano analisado entre 
as idades de 20 a 55 
anos.

O percentual anual de crescimento 
real dos salários acima da inflação do 
grupo representa em média 4,10%, 
cujo percentual de crescimento anual 
é mais acentuado no início da carrei-
ra.

Decisão compatível com os resulta-
dos dos estudos das hipóteses atua-
riais realizado pela consultoria atua-
rial e com a massa de participantes 
do plano de benefícios da 
PREVICEL.

ECONÔMICA

Fator de 
Determinação 

do Valor Real ao 
Longo do Tempo: 

dos Salários; 
dos Benefícios 
da Entidade; 

dos Benefícios 
do INSS.

Hipótese que determina 
o valor atual real do sa-
lário, benefício do plano 
e INSS, pagos ao longo 
do tempo. É utilizado 
para estimar a perda in-
flacionária com base na 
inflação futura

Utiliza-se o fator igual 
a 1, pois quando o 
fator é igual a 1, o va-
lor do compromisso 
está estimado em seu 
grau máximo. Quando 
menor do que 1, com 
a diminuição do valor 
real o compromisso do 
plano seria menor.

O compromisso no grau máximo tem 
como objetivo, dar maior garantia ao 
plano ao evitar déficit futuro.

Hipótese que pode causar déficit 
no Plano caso a inflação estimada 
não se confirmasse ou, pela lei dos 
contratos, os salários ou benefícios 
passassem a ser reajustados men-
salmente. Esta hipótese depende 
da economia do país (inflação), pois 
caso se utilizasse fator inferior a 1 e a 
inflação fosse menor que a estimada, 
no ano seguinte o custeio do plano 
poderia ser agravado.

FINANCEIRA
Taxa Real 
Anual de 

Juros

Hipótese utilizada para 
trazer a valor presente 
os compromissos com 
benefícios e contribui-
ções futuras. Para os 
compromissos e con-
tribuições futuras da 
entidade, desconta-se 
a taxa real de juros que 
deverá ser obtida no re-
torno dos investimentos 
do plano (Rendimento 
Anual dos Recursos Ga-
rantidores das Reservas 
Técnicas – RGRT).

5,4% ao ano de juros 
para desconto dos 
compromissos.

A taxa real anual de 5,4% foi estabe-
lecida em virtude de estudo  anual de 
adequação de taxa de juros a realida-
de da PREVICEL elaborado por con-
sultoria especializada.

A rentabilidade liquida (TIR) para o 
prazo de 261 meses é de 5,61% sen-
do que este prazo é maior do que a 
duração do passivo de 222 meses.  
Assim, a taxa de 5,4% se mantem de 
forma conservadora.

Portanto, subsidiado pelo estudo do 
Cash Flow Matching – CFM e pelos 
estudos atuariais, o Conselho Delibe-
rativo optou pela manutenção da taxa 
de juros em 5,40%.

A Diretoria da PREVICEL em con-
junto com o gestor de investimentos, 
comitê de investimentos e, respal-
dados pelo Conselho Deliberativo, 
está constantemente monitorando o 
cenário macroeconômico brasileiro e 
mundial, os movimentos do mercado 
financeiro e, ainda, as alterações re-
gulamentares.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE HIPÓTESES ATUARIAIS ADOTADAS 
 PLANO BÁSICO  (Avaliação Atuarial de 2014)
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4 PLANO DE CUSTEIO AO PLANO BÁSICO

Com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, ou seja, um equilíbrio entre 
o custo e o custeio, a PREVICEL baseada em estudos internos e em conjunto com a assessoria 
atuarial mantém pelo terceiro ano a estratégia de adotar as seguintes ações:

Manutenção, a partir de abril de 2014, do desconto linear de 23% sobre a contribuição normal de 
cada participante calculada de acordo com as tabelas de salário e de idade. O desconto também 
incide sobre as contribuições das patrocinadoras, mantendo a paridade contributiva.

Esta sistemática é revista anualmente, pois o percentual de desconto ou até mesmo acréscimo 
sobre a contribuição será calculado de acordo com as necessidades financeiras/atuariais do Plano.

4.1 DESCONTO NA CONTRIBUIÇÃO NORMAL MENSAL

4.2 COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Anualmente também é determinada a cobrança de contribuição para o custeio administrativo da 
Entidade, conforme o previsto no regulamento do plano, rateado entre patrocinadoras e participantes/
assistidos e que, a partir de abril 2014, será da seguinte forma:

Participantes Custeio Incidência

ATIVOS 14%

Sobre o valor total das contribuições normais (não incide sobre 
contribuições adicionais e as efetuadas a título de joia); deve 
ser aplicada sobre a contribuição normal já considerando o des-
conto de 23% (conforme explicado no item 4.1)

ASSISTIDOS 2,1% Sobre o valor do benefício

VINCULADOS R$ 92,70 Valor fixo mensal
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Os mesmos percentuais serão cobrados das patrocinadoras, com exceção do valor fixo devido 
pelo participante vinculado. Os percentuais e valor fixo foram apurados considerando orçamento 
para o ano de 2015, das despesas administrativas da PREVICEL, que são determinadas e 
revistasanualmente.

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM 2014

Conforme previsto no plano de custeio aprovado pelo Conselho Deliberativo, foram estabelecidas durante 
o ano de 2014 as seguintes fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas da PREVICEL: 
I - Contribuições dos participantes e assistidos; II - Contribuição das patrocinadoras; III - Resultado dos 
investimentos; IV - Reembolso dos patrocinadores, caso ocorra; V - Fundo Administrativo, caso haja 
necessidade.

Em atendimento à Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) nº 29, de 31 de 
agosto de 2009, o Conselho Deliberativo da Entidade estabeleceu como meta que o custo administrativo da 
PREVICEL não poderia ser superior a 0,60% do total do seu patrimônio ao final do ano de 2014. A eficiência 
na gestão administrativa, por mais um ano, ficou evidenciada. O total da despesa foi de R$878.263, valor 
equivalente a 0,51% do patrimônio da PREVICEL, cumprindo a meta estipulada pelo Conselho.

O quadro a seguir apresenta a relação dos gastos administrativos anuais da PREVICEL:

Confira no exemplo abaixo como fica o valor da contribuição normal 
após o desconto e a contribuição para custeio administrativo:

     Contribuição normal mensal sem desconto  ................................   R$ 100,00
     Contribuição normal com desconto de 23%  ...............................    R$   77,00
     Contribuição para custeio administrativo de 14%  .....................    R$   10,78
     Contribuição Total Mensal  ...................................................................   R$   87,78

a

b
c
d
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DESPESA 2013      2014
R$ % R$ %

Despesas com Dirigentes 182.769 24% 200.451 23%

Consultoria Contábil 122.528 16% 140.550 16%

Consultoria Atuarial 67.590 9% 79.470 9%

Consultoria Jurídica 36.400 5% 28.284 3%

TAFIC 10.500 1% 10.500 1%

Auditoria Contábil 9.663 1% 10.133 1%

ABRAPP / SINDAPP / PREVIPAR 9.212 1% 9.828 1%

Treinamentos / Congressos / Viagens / Certificação 6.908 1% 19.505 2%

Tarifas Bancárias 5.268 1% 5.411 1%

Outras Despesas 4.528 1% 3.541 0%

Material de Expediente 3.819 0% 1.983 0%

Seguro D&O 3.315 0% 3.315 0%

Assessoria e Perícia Médica 2.130 0% 1.000 0%

Depreciação 874 0% 1.248 0%

TOTAL 465.504 61% 515.219 59%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVIDENCIÁRIAS 

DESPESA 2013      2014
R$ % R$ %

Despesas com Dirigentes 182.769 24% 200.451 23%

Consultoria Contábil 61.268 8% 70.279 8%

Consultoria Financeira 0 0% 34.980 4%

PIS / COFINS 38.199 5% 52.714 6%

Outras Despesas 13.714 2% 0 0%

Material de Expediente 3.820 0% 1.983 0%

Treinamentos / Congressos / Viagens / Certificação 2.585 0% 2.637 0%

TOTAL 302.355 39% 363.044 41%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIMENTOS

DESPESA ADMINISTRATIVA TOTAL 767.859 100% 878.263 100%
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6 INVESTIMENTOS

Quando o ano começou, as economias da China, dos Estados Unidos e da Europa não davam sinais muito 
animadores. Os Estados Unidos indicavam que sua recuperação ainda seria lenta, a Europa sequer apontava 
uma retomada no curto prazo e a China sinalizava reduzir ainda mais o seu ritmo de crescimento.

No meio de um cenário macroeconômico difícil estava o Brasil e seus dois eventos: a copa do mundo de 
futebol e a eleição presidencial. Mas o que tem haver os dois eventos com a economia do país? Analisando o 
resultado obtido pela seleção brasileira de futebol e o resultado da eleição, pode-se dizer que tanto a seleção, 
quanto o governo precisam restabelecer a confiança dos brasileiros.

Assim como no futebol, no campo da Economia havia uma grande expectativa em relação ao desempenho 
do Brasil em 2014. No decorrer do ano, contudo, veio a recessão técnica e as projeções foram ficando cada 
vez mais pessimistas. O arrefecimento dos ganhos salariais, a menor criação de postos de trabalho, o nível 
muito baixo da confiança e o encarecimento do crédito reduziram o poder de compra dos consumidores. 
Infelizmente, com o aumento dos gastos públicos e o fraco desempenho da indústria, as expectativas foram 
se deteriorando. 

Entre outras coisas, 2014 também ficou marcado como o ano da queda das ações da Petrobras. As notícias 
sobre a Operação Lava Jato praticamente anularam a divulgação do novo recorde de produção diária da 
estatal. É bem verdade que, tendo em vista os acontecimentos, comemorar o recorde de produção da 
Petrobras seria como vibrar com a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo: o motivo até parece bom, 
mas por alguma outra razão a gente tem vergonha de falar no assunto.

A eleição presidencial trouxe grande volatilidade aos mercados, mas é importante lembrar que há um 
fenômeno típico de países em desenvolvimento, cujo desempenho da economia está intimamente ligado ao 
resultado das eleições, o que acaba colocando alguns pilares da política econômica em risco e afetando o 
humor dos agentes econômicos. Os países desenvolvidos, como possuem instituições econômicas sólidas, 
ficam relativamente protegidos da alternância de governos.

Ao contrário do que o mercado acreditava, o governo, desde sua reeleição, vem realizando ajustes e, aos 
poucos, reconquistando a confiança na política econômica. A expectativa para 2015 é de uma política fiscal 
contracionista, com inflação alta e aumento do desemprego. Que o Brasil aprenda com os erros do passado 
e consiga dar a volta por cima.

6.1 Cenário Econômico
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6.2 RENTABILIDADE

A seguir, um comparativo mais detalhado sobre os resultados alcançados, que mostram a rentabilidade bruta 
e líquida, por plano e por segmento de aplicação:

A rentabilidade dos ativos da PREVICEL em 2014 foi de 10,39%, com rendimento líquido na ordem de R$15,8 
milhões. Apesar da baixa exposição em ativos de renda variável, o mau desempenho obtido nesse segmento 
prejudicou o resultado anual da Entidade. Dessa forma, o resultado global não foi suficiente para atingir a 
meta atuarial em 2014, que foi de 11,96%.

Meta
Atuarial

11,96

CDIPREVICELPoupançaIn�ação
(INPC)

%

10,81
%

10,39
%

7,16
%6,23

%

SEGMENTO META 
ATUARIAL PLANO BÁSICO PGA

Bruta Líquida Bruta Líquida

Consolidado 11,96% 10,64% 10,39% 10,56% 10,40%

Renda Fixa 11,96% 12,78% 12,52% 12,68% 12,52%

Renda Variável 11,96% -19,66% -19,92% -19,76% -19,92%

Operações com Participantes 11,96% 19,73% 19,64% - -

Investimentos Estruturados 11,96% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%

Investimentos no Exterior - - - - -

Imóveis - - - - -
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6.4 DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Os investimentos da PREVICEL encerraram o ano distribuídos nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável 
e Operações com Participantes (empréstimos). Como a PREVICEL possui apenas um plano de benefícios, 
a segregação entre planos é feita contabilmente, separando os recursos do Plano Básico e do Plano de 
Gestão Administrativa – PGA. Acompanhe a seguir a distribuição dos investimentos por plano, por segmento 
e, ainda, em percentual sobre o total de recursos:

6.3 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em 2014, o patrimônio da PREVICEL atingiu aproximadamente R$170 milhões. Esse volume de recursos 
representa um aumento de 12% em relação ao patrimônio do ano anterior (R$ 151,6 milhões). Acompanhe 
no gráfico a evolução patrimonial da Entidade em 2014 (valores em milhares de reais):
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SEGMENTO TOTAL DE INVESTIMENTOS PLANO BÁSICO PGA

R$ % R$ % R$ %

Renda Fixa 161.205.580 95,5% 160.713.095 95,2% 492.485 0,3%

Renda Variável 5.729.917 3,4% 5.712.412 3,4% 17.505 0,0%

Operações com Participantes 1.868.041 1,1% 1.868.041 1,1% 0 0,0%

Investimentos Estruturados 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Investimentos no Exterior 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Imóveis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Consolidado 168.803.538 100,0% 168.293.548 99,7% 509.990 0,3%
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6.5 GESTÃO DOS RECURSOS

Apenas a gestão do segmento operações com participantes é feita internamente, pois a administração e 
gestão dos fundos de investimentos da PREVICEL estão integralmente terceirizadas, não possuindo, portanto, 
nenhum investimento gerido por meio de carteira própria. A PREVICEL possui contrato com o administrador 
Banco Fator S/A e com a gestora FAR - Fator Administração de Recursos Ltda, que prestam estes serviços.

Os custos incorridos com a gestão dos recursos, despesas debitadas nos fundos exclusivos, em sua maioria, 
são relacionados diretamente ao patrimônio. Sendo assim, quanto maior o patrimônio, maior a despesa.

Como é possível verificar na tabela abaixo, em 2014, houve um acréscimo no custo anual equivalente a 
R$9.334 (4%) em relação ao custo de 2013.

6.6 OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DAS RESOLUÇÕES CMN

Não houve registro de desenquadramentos dos investimentos da PREVICEL em relação ao previsto nas 
resoluções CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e CMN nº 4.275, de 31/10/2013.

DESPESA 2013 2014
R$ % R$ %

Taxa de Administração 86.017 33,6% 81.959 30,9%

Taxa de Custódia 83.684 32,7% 94.002 35,4%

CVM 34.560 13,5% 35.520 13,4%

CETIP / SELIC 29.151 11,4% 30.322 11,4%

Auditoria 15.684 6,1% 14.718 5,5%

Despesas Diversas (ANBID ...) 7.013 2,7% 8.922 3,4%

TOTAL 256.109 100% 265.443 100%

6.7 RELATÓRIO RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BÁSICO PGA
R$ R$

CARTEIRA PRÓPRIA 2.576.443,19 4.194,18

Depósitos 683.525,10 4.194,18

Empréstimos/Financiamentos 1.868.040,71 0,00

Valores a Pagar/Receber 24.877,38 0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – 1º NIVEL  166.400.118,16 519.202,92

FIQFI FATOR PREVICEL MULTIMERCADO 166.400.118,16 519.202,92

TOTAL 168.976.561,35 523.397,10
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7 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos tem como objetivo definir as responsabilidades, os objetivos e a metodologia de 
gestão dos investimentos da PREVICEL. Os recursos garantidores da PREVICEL deverão ser aplicados de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, especialmente pela Resolução 
CMN nº 3.792, de 24/09/2009, ou outra que vier a substituí-la ou complementá-la, com o objetivo da 
manutenção do equilíbrio entre os seus ativos e passivos.

O Conselho Deliberativo da PREVICEL aprovou, em sua 77ª Reunião Extraordinária, realizada em 30/12/2013, 
a Política de Investimentos da Entidade para o ano de 2014. A redação completa está disponível no Portal da 
PREVICEL, www.previcel.org.br em: Investimentos/Política de Investimentos.

A PREVICEL utiliza a taxa mínima atuarial projetada de 5,4% ao ano, acrescida da variação anual do INPC 
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aferido e divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. O cumprimento da taxa mínima atuarial no longo prazo é o principal objetivo da Política de 
Investimentos da PREVICEL. Sendo assim, as metas de rentabilidade para cada segmento de aplicação, 
quando utilizados, deverão superar INPC + 5,5% aa.

A função de Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) é exercida pelo Diretor Administrativo 
e Financeiro em exercício.

A PREVICEL não possui modelo proprietário de risco, porém através de estrutura própria e/ou terceirizada, 
efetua o controle dos seguintes riscos: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional 
e risco legal.

A PREVICEL possui contrato com empresa de custódia e controladoria que realiza o apreçamento dos ativos 
financeiros mantidos pela PREVICEL de acordo com manual próprio.

A PREVICEL realiza estudos de gerenciamento de ativo e passivo (Asset Liability Management – ALM) que 
orientam a alocação de seus recursos.

Segue quadro de alocação de recursos e limites por segmento:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PLANO DE BENEFÍCIOS PGA

SEGMENTO Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Alvo
(%)

Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Alvo 
(%)

a) RENDA FIXA 50 100 93,5 0 100 95

b) RENDA VARIÁVEL 0 30 5 0 30 5

c) INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0 10 0 0 10 0

d) INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0 5 0 0 5 0

e) IMÓVEIS 0 8 0 0 8 0

f) OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0 15 1,5 0 0 0

A PREVICEL poderá operar no mercado de Derivativos, desde que atendendo à Resolução CMN nº 3.792, 
nos termos do artigo 44, e obedecendo as vedações e critérios previstos na política de investimentos.

Na alocação dos recursos a PREVICEL observa os princípios de responsabilidade socioambiental, realiza 
avaliação prévia dos riscos envolvidos e possui sistemas de controles internos.

Seguem os quadros de alocação de recursos por emissor, concentração de recursos por emissor e 
concentração de recursos por investimento:
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ALOCAÇÃO POR EMISSOR PLANO DE BENEFÍCIOS PGA

EMISSOR Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

Tesouro Nacional 40 100 0 100

Instituição Financeira 0 20 0 20

Tesouro Estadual ou Municipal X X

Companhia Aberta com Registro na CVM 0 10 0 10

Organismo Multilateral X X

Companhia Securitizadora X X

Patrocinador do Plano de Benefício X X

FIDC/FICFIDC 0 10 0 10

Fundos de Índice Referenciados em Cesta de Ações 
de Cia Aberta 0 10 0 10

Sociedade de Propósito Específico – SPE X X

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos 
Estruturados 0 10 0 10

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR PLANO DE BENEFÍCIOS PGA

EMISSOR Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

% do Capital Votante de uma mesma Cia Aberta 0 5 0 5

% do Capital Total de uma mesma Cia Aberta ou de 
uma SPE 0 5 0 5

% do PL de uma mesma Instituição 
Financeira 0 5 0 5

% do PL de Fundo de Índice Referenciado em Cesta 
de Ações de Cia Aberta 0 10 0 10

% do PL de Fundo de Investimento Classificado no 
Segmento de Investimentos Estruturados 0 10 0 10

% do PL de Fundo de Investimento Classificado no 
Segmento de Investimentos no Exterior 0 10 0 10

% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados 
em Bolsa de Valores no Brasil X X

% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebí-
veis com Regime Fiduciário X X

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO PLANO DE BENEFÍCIOS PGA

EMISSOR Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

Mínimo 
(%)

Máximo 
(%)

Não
aplica

% de uma Série de Títulos ou Valores 
Mobiliários 0 25 0 25

% de uma mesma Classe ou Série de 
Cotas de FIDC 0 10 0 10

% de um mesmo Empreendimento 
Imobiliário X X
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