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MENSAGEM DA 
DIRETORIA EXECUTIVA

MAIORIDADE
21 anos, pouca idade para uma entidade 
fechada de previdência complementar, mas 
um marco importante para a Previcel. Nossa 
entidade pode ser considerada adulta, pois 
contempla todas as fases de um plano de 
previdência complementar, pagamos benefícios 
para mais de 150 assistidos. Está cumprindo 
a sua função e é reconhecida por seus 
participantes assistidos como um dos melhores 
benefícios que a Celepar e Fundação Celepar 
poderiam proporcionar aos seus empregados. 
Já tendo passado por diversas instabilidades 
econômicas a nível nacional e internacional, 
ainda mantém uma posição invejável perante 
as demais entidades. A seriedade com que vem 
sendo tratada, desde a sua criação, blindou a 
entidade, permitindo que passasse incólume 
pela turbulência que atingiu os grandes fundos 
de pensão. Somos uma entidade equilibrada 
atuarialmente e que apresenta um superavit 
obtido das escolhas acertadas de nossos 
investimentos.

Aperfeiçoamos o nosso programa de educação 
financeira e previdenciária levando-o até os 
familiares dos participantes e não participantes. 
Tivemos um aprofundamento nos temas que 
também teve foco nas crianças e adolescentes. 
Passamos por uma avaliação dos nossos 
processos com o objetivo de identificar 
possíveis riscos que possam comprometer o 
nosso plano. Ela comprovou que estamos em 
uma posição de destaque em relação a outras 
entidades avaliadas e nos mostrou que temos 
pontos que podemos melhorar para garantir 
mais segurança em nossos processos.

2017 era tido como o ano de recuperação do 
cenário econômico com promessas de reformas 
que não se concretizaram no todo. Mas tivemos 
um pequeno crescimento que sinaliza que 
estamos em um rumo melhor. Sabemos que 
2018 não será um ano fácil, temos o desafio 
da redução das taxas de juros, das eleições e 
das incertezas no mercado externo. Mas temos 
a tranquilidade de enfrentá-los pois estamos 
ancorados em fundamentos sólidos que farão 
com que continuemos saudáveis após as 
turbulências.

Este relatório apresenta a seus participantes e 
patrocinadoras o que ocorreu na Previcel em 
2017, demonstrando com transparência os 
números e fatos relevantes por qual a entidade 
passou.

Atenciosamente,
DIRETORIA EXECUTIVA
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1. ESTATÍSTICAS

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE APOSENTADORIA – 2015 A 2017

1RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2017



2RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2017

R$ 8.547.955,00

2016

R$ 4.184.331,00 R$ 4.363.624,00

R$ 6.716.487,00 R$ 5.370.404,00

R$ 452.514,00

R$ 758.151,00
R$ 135.418,002017

R$ 6.100.849,00R$ 4.848.990,00

R$ 133.396,00

R$ 711.881,00
R$ 406.582,00

2016

R$ 9.404.563,00

R$ 4.797.608,00R$ 4.606.955,00

2017

Pensão por Morte

Aposentadoria Programada

Aposentadoria por Invalidez

Aposentadoria Antecipada

Participantes(*)

Patrocinadoras

(*) Inclui pagamento de autopatrocínio, joia, 
contribuições adicionais e portabilidade.

COMPARATIVO DE BENEFÍCIOS PAGOS EM 2016 E 2017

COMPARATIVO: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2016 E 2017
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2. FATOS E REALIZAÇÕES

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
E PREVIDENCIÁRIA - “MINHA ESCOLHA”

O programa Minha Escolha chegou ao seu 
segundo ano cumprindo mais uma vez seu 
papel de informar, organizar e principalmente 
conscientizar todos os seus participantes 
sobre a importância de um bom planejamento 
financeiro e previdenciário para garantir um 
futuro auspicioso e promissor, tanto pessoal 
como familiar. Novas e importantes ferramentas 
passaram a fazer parte da nossa comunicação 
com o participante, como o Facebook e o jornal 
mural.

Durante o ano de 2017 várias ações foram 
realizadas, garantindo assim uma programação 
variada com temas de interesses diversos, 
atendendo todos os níveis de participantes. 
Os eventos realizados no auditório da Celepar, 
foram transmitidos ao vivo por webcast, 
possibilitando o acompanhamento em tempo 
real por todos os funcionários, tanto para 
quem preferiu acompanhar no seu ambiente de 
trabalho, quanto para aqueles que estão fora 
da sede ou em outras cidades. As palestras 
realizadas no auditório foram as seguintes: 

“Imposto de Renda”; “Economia e Mercado”; 
“Velha é a Vovozinha”; “Empreendedorismo”;  
“O Valor do Amanhã”; “Filhos, Família e 
Finanças” e uma “Palestra Cênica - Equilíbrio 
Financeiro”.

Dentre as atividades realizadas, destacamos 
os ciclos de “Consultoria Financeira”. As 
consultorias foram realizadas individualmente 
para falar sobre: dúvidas quanto a 
investimentos, decisões financeiras como 
comprar ou vender imóvel e outros bens, 
planejamento financeiro pessoal e familiar, 
previdência, aposentadoria, quitação de dívidas, 
realização de sonhos e quaisquer orientações 
sobre finanças pessoais. 

Encerramos as atividades em dezembro com 
uma avaliação positiva e satisfatória, contando 
com a participação cada vez maior dos 
funcionários, aposentados e familiares. Para o 
próximo ano, a programação promete ser de 
muita informação e novidades importantes para 
todos os participantes.
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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) ou 
divórcio, acesse a área do 
participante e atualize seu 
cadastro.

ÁREA DO 
PARTICIPANTE
Foram implantadas novas 
funcionalidades na Área do 
Participante. Agora já é possível obter 
o Comprovante de Rendimentos e a 
Declaração de Empréstimos para a 
elaboração da Declaração Anual de 
Ajuste de Imposto de Renda. Também 
foi implementada a aba Documentos 
onde serão disponibilizados o Relatório 
Anual de Informações, Regulamento de 
Empréstimo e outros documentos de 
interesse do participante.
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE HIPÓTESES ATUARIAIS DO PLANO BÁSICO (Avaliação Atuarial de 2017)

CATEGORIA ESPÉCIE O QUE DETERMINA QUAL É UTILIZADA OBSERVAÇÕES

BIOMÉTRICA Tábua de 
Mortalidade 
Geral

Hipótese que deter-
mina a expectativa 
de sobrevivência dos 
participantes válidos

Tábua AT-2000-female 
Estabelece a expectativa 
média de sobrevida de 31,1 
anos a partir da idade de 55 
anos, prevista para inicio de 
recebimento da suplementa-
ção de aposentadoria normal 
(aposentadoria programada).

Ao longo do período entre janei-
ro/2000 e julho/2017 ocorreram 26 
óbitos de participantes.
Tábua adotada por recomendação do 
atuário, por considerar uma expectati-
va de vida mais aderente à massa de 
participantes, com base nos estudos 
de aderência das hipóteses atuariais 
realizados anualmente.

BIOMÉTRICA Tábua de 
Mortalidade 
de Inválidos

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

Tábua AT-83-male 
Estabelece a expectativa 
média de sobrevida de 26,8 
anos a partir da idade de 55 
anos no grupo de inválidos.

Ao longo do período entre janei-
ro/2000 e julho/2017 ocorreram 2 
óbitos de assistidos inválidos.
Tábua adotada por recomendação 
do atuário, com base nos estudos 
de aderência das hipóteses atuariais 
realizados anualmente.

BIOMÉTRICA Tábua de 
Entrada em 
Invalidez

Hipótese que deter-
mina a expectativa 
de entrada em invali-
dez dos participantes 
ativos válidos.

Tábua Álvaro Vindas 
Estabelece a expectativa mé-
dia anual de 1,1 participantes 
entrando em invalidez.

Ocorrência de 18 casos de apo-
sentadoria por invalidez no período 
entre janeiro/2000 e julho/2017, que 
corresponde à média de 1 participante 
inválido a cada ano. 
Hipótese adotada por recomendação 
do atuário, com base nos estudos 
de aderência das hipóteses atuariais 
realizados anualmente.

De acordo com o resultado da avaliação atuarial, o Plano Básico encerrou o ano com superavit de 
R$ 4,5 milhões. O superavit registrado em 31/12/2017 foi originado pela rentabilidade obtida no 
período (9,71% versus 7,37% da meta atuarial), pela concessão de aposentadorias em número 
inferior ao estimado (com a continuidade das contribuições ao plano) e pelo superavit apurado no 
encerramento do exercício social de 2016.

HIPÓTESES ATUARIAIS DO PLANO BÁSICO
Anualmente, a Previcel realiza estudos para verificação se as hipóteses atuariais utilizadas como 
premissas para manutenção do Plano Básico estão adequadas à sua massa de participantes. 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, que impactam nas 
reservas do plano, já estão refletidas nos números apresentados nas Demonstrações Contábeis de 
2017.

O resultado do estudo realizado no segundo semestre de 2017 aponta uma redução do 
crescimento real dos salários, de 4,07% em 2016 para 3,70% em 2017, considerando toda a 
massa de participantes. Com relação à taxa real anual de juros, a redução aprovada pelo Conselho 
Deliberativo, de 5,20% ao ano para 4,80% ao ano, reflete a continuidade do modelo de gestão 
conservador e aderente ao propósito de pagamento de benefícios de longo prazo. As demais 
hipotéses atuariais foram mantidas.

Segue quadro demonstrativo das hipóteses atuariais adotadas no Plano Básico da Previcel e seus 
fundamentos:

3. SITUAÇÃO ATUARIAL
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE HIPÓTESES ATUARIAIS DO PLANO BÁSICO (Avaliação Atuarial de 2017)

CATEGORIA ESPÉCIE O QUE DETERMINA QUAL É UTILIZADA OBSERVAÇÕES

BIOMÉTRICA Composição 
da Família 
de Pensio-
nistas

Hipótese que deter-
mina a composição 
média do número 
de beneficiários 
do participante, ou 
seja, o padrão de 
composição familiar 
para se mensurar os 
custos com pensão 
por morte.

Para os participantes 
Ativos: Reversão de 70% do 
benefício de aposentadoria 
em pensão (hipótese de 2 be-
neficiários), considerando que 
90% dos participantes são 
casados, com um cônjuge 
hipotético de mesma idade 
para Ativos;
Para os participantes Assisti-
dos: Família Real.

A hipótese relacionada à quantidade 
de casados para os Participantes 
Ativos é conservadora, tendo em vista 
que o percentual de participantes 
aposentados casados em 2017 é de 
58%.
Para os Participantes Assistidos o 
critério é adequado tendo em vista que 
é considerada a efetiva composição 
familiar.

ECONÔMICA Projeção de 
Crescimento 
Real de 
Salários

Hipótese que deter-
mina o percentual 
anual utilizado para 
projetar o crescimen-
to real dos salários 
e os benefícios dos 
participantes ativos 
da Previcel.

O percentual anual de cres-
cimento real dos salários do 
grupo representa em média 
3,70%, com percentual de 
crescimento anual mais acen-
tuado no início da carreira.

A hipótese considera a análise da 
evolução do salário em função da 
idade dos participantes da Previcel, 
devidamente atualizados entre janeiro 
de 2002 a julho de 2017 pelo INPC/
IBGE
Hipótese adotada por recomendação 
do atuário, com base nos estudos 
de aderência das hipóteses atuariais 
realizados anualmente.

ECONÔMICA Fator de De-
terminação 
do Valor Real 
dos Salários 
e dos Be-
nefícios da 
Previcel

Hipótese que deter-
mina o valor atual 
real do salário e do 
benefício do plano. É 
utilizado para estimar 
a perda ou ganho in-
flacionário com base 
na inflação futura.

Por conservadorismo, a 
Previcel utiliza o fator igual a 
1, que não gera ganhos nem 
perdas ao Plano Básico.

Hipótese que pode causar deficit no 
Plano caso a inflação estimada não 
se confirme ou, pela lei dos contratos, 
os salários ou benefícios passem a 
ser reajustados mensalmente. Esta 
hipótese depende da economia do país 
(inflação), pois caso se utilize fator in-
ferior a 1 e a inflação seja menor que 
a estimada, no ano seguinte, o custeio 
do plano poderá ser agravado.

FINANCEIRA Taxa Real 
Anual de 
Juros

Hipótese que 
determina a taxa 
utilizada para trazer 
a valor presente os 
compromissos com 
benefícios e contri-
buições futuras. Esse 
percentual também 
é a taxa mínima 
de rentabilidade 
esperada no retorno 
dos investimentos do 
plano.

4,80% ao ano de juro real 
para desconto dos compro-
missos.

A aprovação pelo Conselho Delibe-
rativo pela adoção da taxa de juros 
real anual de 4,8% foi estabelecida 
considerando:1) A busca permanente 
pela solvência do plano de benefícios 
da Previcel de forma a suprir as ne-
cessidades de fluxo de pagamento de 
benefícios a longo prazo;2) A adoção 
de um modelo de gestão conservador, 
aderente ao propósito de pagamento 
de benefícios de longo prazo, cujo 
cenário aponta para uma expectativa 
de redução gradativa da taxa de juros 
real no Brasil;3) O estudo anual de 
adequação de taxa de juros e o estudo 
de gerenciamento de ativo e passivo 
(Cash Flow Matching – CFM) elabo-
rados por consultoria especializada e 
ratificada pelos estudos atuariais;4) 
Que a rentabilidade líquida (TIR) 
projetada para o prazo de duração do 
passivo (225 meses) é de 5,67% e 
que, dessa forma, a taxa de 4,80% se 
demonstra adequada e conservadora 
à realidade do plano.Salienta-se que a 
Diretoria da Previcel em conjunto com 
o gestor dos investimentos e respal-
dada pelo Conselho Deliberativo, está 
constantemente monitorando o cenário 
macroeconômico brasileiro e mundial, 
os movimentos do mercado financeiro 
e as alterações regulamentares.
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Com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, a Previcel baseada em estudos 
elaborados em conjunto com a assessoria atuarial mantém a adoção das seguintes ações:

DESCONTO NA CONTRIBUIÇÃO NORMAL MENSAL
Pelo sétimo ano consecutivo, está mantido o desconto sobre a contribuição normal ao Plano 
Básico. A partir do mês de abril de 2018, quando se inicia a vigência do novo plano de custeio, 
continuará sendo aplicado o desconto linear de 23% sobre as contribuições dos participantes e 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.

COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO
Manutenção, a partir do mês de abril de 2018, do plano de custeio vigente até março de 2018.

Acompanhe o quadro abaixo com o resumo das informações:

Os mesmos percentuais serão cobrados das patrocinadoras, com exceção do percentual devido 
pelo participante vinculado. Os percentuais foram apurados considerando o orçamento das 
despesas administrativas da Previcel para o ano de 2018, que é revisto e aprovado pelo Conselho 
Deliberativo anualmente.

4. PLANO DE CUSTEIO AO PLANO BÁSICO

PARTICIPANTES CUSTEIO INCIDÊNCIA

ATIVOS 14% Sobre o valor total das contribuições normais  
(não incide sobre contribuições adicionais e contribuições a título de joia)

ASSISTIDOS 2,1% Sobre o valor do benefício

VINCULADOS 0,01% Sobre o saldo da reserva matemática
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Para o exercício social de 2017 foram estabelecidas 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 Ativo total da Entidade ao final do 
ano de 2017. O total da despesa foi de R$1.474.879, valor equivalente a 0,59% do Ativo total da 
Previcel, cumprindo a meta estipulada pelo Conselho. O quadro a seguir apresenta a relação dos 
gastos administrativos anuais da Previcel nos últimos 2 anos:

5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS 
EM 2017

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESA
2016 2017

R$ % R$ %

Pessoal e Encargos 362.466 30% 527.905 36%

Treinamento / Congressos / Seminários 55.922 5% 71.728 5%

Viagens e Estadias 0 0% 4.026 0%

Serviços de Terceiros 337.152 28% 385.819 26%

Consultoria Atuarial 108.950 9% 123.613 8%

Consultoria Contábil 161.519 13% 174.724 12%

Consultoria Jurídica 33.254 3% 36.253 2%

Informática 25.365 2% 49.729 3%

Auditoria Contábil 8.064 1% 1.500 0%

Despesas Gerais 26.961 2% 26.268 2%

Depreciações e Amortizações 995 0% 1.973 0%

Tributos 15.000 1% 24.000 2%

TOTAL 798.496 67% 1.041.719 71%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIMENTOS

DESPESA
2016 2017

R$ % R$ %

Pessoal e Encargos 200.215 17% 218.213 15%

Treinamento / Congressos / Seminários 779 0% 2.097 0%

Viagens e Estadias 273 0% 941 0%

Serviços de Terceiros 120.297 10% 129.118 9%

Consultoria de Investimentos 39.538 3% 41.756 3%

Consultoria Contábil 80.759 7% 87.362 6%

Despesas Gerais 1.923 0% 968 0%

Tributos 76.121 6% 81.823 6%

TOTAL 399.608 33% 433.160 29%

DESPESA ADMINISTRATIVA TOTAL 1.198.104 100% 1.474.879 100%
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CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2017 foi bastante positivo para a eco-
nomia brasileira. Destacam-se, sobretudo, os 
seguintes fatos:

· A inflação voltou a níveis baixos e per-
manece controlada, na visão do mercado;

· Em função disso, o Banco Central teve a 
possibilidade de realizar um corte históri-
co nas taxas de juros;

· Com base na boa perspectiva futura, 
os ativos de risco (bolsa, juros de longo 
prazo etc) apresentaram excelente perfor-
mance.

Apesar da aparente calmaria, o cenário político 
ainda teve muito efeito no mercado – tanto na 
situação em que houve o vazamento do áudio 

6. INVESTIMENTOS

em que o Sr. Joesley Batista gravara o Presi-
dente Temer quanto na expectativa frustrada 
pelo aprofundamento das reformas.

Para 2018, a expectativa é de um mercado mais 
nervoso. Isso acontece em razão da preocu-
pação com aumento de juros nos EUA, que 
pode impactar todos os mercados emergentes, 
e também em razão da disputa eleitoral, que 
deve trazer mais impactos ao longo do segundo 
semestre do ano.

A carteira da Previcel se encontra bastante pro-
tegida pela grande parcela de títulos públicos 
de longo prazo adquiridos com taxas bastante 
superiores à meta atuarial. No entanto, ajustes 
poderão ser feitos ao longo do ano, quando o 
cenário ficar mais claro e eventuais oportunida-
des voltarem a se apresentar.

Guilherme Benites
Sócio da Aditus Consultoria de Investimentos
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RENTABILIDADE

A rentabilidade dos investimentos da Previcel, 
em 2017, foi de 9,71%, com rendimento líquido 
na ordem de R$ 21,6 milhões. Nesse período, 
todos os segmentos em que a Previcel manteve 
recursos investidos obtiveram rentabilidade su-
perior à meta atuarial estabelecida para o plano 
básico. O destaque foi o segmento de renda va-
riável que apresentou retorno de 71,04% entre 
janeiro e dezembro de 2017

POR SEGMENTO

CDI Poupança

6,89%

Meta Atuarial

7,37%

Previcel

9,71%9,95% 2,07%

Consolidado

9,71%

Empréstimos

18,17%71,04%

Renda Fixa

8,45%

Meta Atuarial

7,37%

Renda Variável

COMPARATIVO
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SEGMENTO META ATUARIAL
PLANO BÁSICO PGA

BRUTA LÍQUIDA BRUTA LÍQUIDA

Consolidado 7,37% 9,96% 9,71% 9,85% 9,71%

Renda Fixa 7,37% 8,70% 8,45% 8,70% 8,55%

Renda Variável 7,37% 71,29% 71,04% 71,29% 71,14%

Empréstimos 7,37% 18,27% 18,17% - -

Investimentos Estruturados - - - - -

Investimentos no Exterior - - - - -

Imóveis - - - - -

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

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Em dezembro de 2017, o total de investimen-
tos da Previcel atingiu R$ 245,6 milhões. Esse 
volume de recursos representa um aumento 
de 11,0% em relação ao valor do ano anterior. 
Acompanhe no gráfico a evolução dos inves-
timentos da Entidade em 2017 (valores em 
milhares de reais):

SetembroAgosto DezembroJunhoMaioAbrilMarçoFevereiro

224.156 226.045 228.189 229.719 231.360 232.734 234.408 237.163 238.650 240.526 242.367 245.613

Janeiro Julho NovembroOutubro

2017
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DISTRIBUIÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS
Os investimentos da Previcel encerraram o ano 
distribuídos nos segmentos de Renda Fixa, 
Renda Variável e Empréstimos. Como a Pre-
vicel 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). Acom-
panhe a seguir a distribuição dos investimentos 
por plano, por segmento e, ainda, em percen-
tual sobre o total de recursos:

GESTÃO DOS RECURSOS
A gestão do segmento de empréstimos conti-
nua sendo feita internamente, mas a adminis-
tração e gestão dos fundos de investimentos 
da Previcel estão integralmente terceirizadas, 
não possuindo, portanto, nenhum investimento 
gerido por meio de carteira própria. Em 2017, a 
Previcel manteve contrato com o administrador 
Banco Fator S/A e com a gestora Fator Admi-
nistração de Recursos Ltda (FAR), que prestam 
estes serviços.

SEGMENTO
TOTAL DE INVESTIMENTOS PLANO BÁSICO PGA

R$ R$ % R$ %

Renda Fixa * 235.672.697 234.007.923 95,3% 1.664.774 0,7%

Renda Variável 6.616.030 6.569.295 2,7% 46.735 0,0%

Empréstimos 3.324.550 3.324.550 1,3% 0 0,0%

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

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

Imóveis 0 0 0,0% 0 0,0%

Consolidado 245.613.277 243.901.768 99,3% 1.711.509 0,7%

* Do total de recursos alocados em renda fixa, a Previcel possui aproximadamente R$ 219,5 milhões 
em títulos públicos federais (NTN-B) com prazo de vencimento superior a 10 anos.

Os custos incorridos com a gestão dos recur-
sos, deduzidos diretamente dos investimentos 
dos fundos exclusivos da Previcel, em sua 
maioria, são relacionados diretamente ao patri-
mônio. Sendo assim, quanto maior o patrimô-
nio, maior a despesa.

Como é possível verificar abaixo, em 2017, 
houve um acréscimo no custo anual equivalente 
a R$13.048 (4%) em relação ao custo de 2016.

DESPESA
2016 2017

R$ % R$ %

Taxa de Custódia 132.097 37,7% 142.396 39,2%

Taxa de Administração 103.965 29,7% 113.989 31,4%

CVM 62.413 17,8% 51.770 14,3%

CETIP / SELIC 42.742 12,2% 45.559 12,5%

Despesas Diversas 8.915 2,5% 9.466 2,6%

TOTAL 350.131 100% 363.180 100%

De acordo com o previsto no plano de custeio, além das despesas acima, foi deduzido do resultado 
dos investimentos o valor de R$ 234.900 e repassado ao Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 
custeio administrativo.

2017

245.613.277

Total de investimentos
(R$)

0,7%
1,3%

2,7%

Renda Fixa* (PGA)

Renda Fixa* (Plano Básico)

Renda Variável

Empréstimos

95,3%
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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.

RELATÓRIO RESUMO DO 
DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTOS

PLANO BÁSICO PGA

R$ R$

CARTEIRA PRÓPRIA 3.446.016 872

Depósitos 121.466 872

Empréstimos/Financiamentos 3.324.550 0

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – 1º NÍVEL 240.537.873 1.750.853

FIQFI Fator Previcel Multimercado 240.537.873 1.750.853

TOTAL 243.983.889 1.751.725
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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 dire-
trizes 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 objeti-
vo da manutenção do equilíbrio entre os seus 
ativos e passivos.

O Conselho Deliberativo da Previcel aprovou a 
Política de Investimentos para o ano de 2017 
em sua 89ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 28/12/2016. No decorrer do ano, em fun-
ção da extinção do Comitê de Investimentos, 
foi necessário alterar a política vigente. Assim, 
a nova redação da Política de Investimentos, 
com vigência a partir de 01/08/2017, foi sub-
metida e aprovada pelo Conselho Deliberativo 
na sua 179ª Reunião Ordinária, realizada em 
25/07/2017. A redação completa está disponível 
no Portal da Previcel, www.previcel.org.br em: 
Investimentos/Política de Investimentos.

A Previcel utilizou a taxa mínima atuarial proje-
tada de 5,20% ao ano, acrescida da variação 
anual do INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, aferido e divulgado pelo IBGE – 

7. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O 
cumprimento da taxa mínima atuarial no longo 
prazo é o principal objetivo da Política de Inves-
timentos da Previcel. Sendo assim, as metas de 
rentabilidade para cada segmento de aplicação, 
quando utilizados, deverão superar INPC + 
5,3% aa.

A função de Administrador Estatutário Tecni-
camente 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 apreça-
mento 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 recur-
sos.

Segue quadro de alocação de recursos e limites 
por segmento:

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PLANO BÁSICO PGA

SEGMENTO Mínimo (%) Máximo (%) Alvo (%) Mínimo (%) Máximo (%) Alvo (%)

a) Renda fixa 50 100 95 0 100 96,5

b) Renda variável 0 30 2,5 0 30 2,5

c) Imóveis 0 8 0 0 8 0

d) Empréstimos a participantes 0 15 1,5 0 0 0

e) Investimentos estruturados 0 10 1,0 0 10 1,0

f) Investimentos no exterior 0 5 0 0 5 0

A Previcel poderá operar no mercado de deriva-
tivos, desde que atendendo à Resolução CMN 
nº 3.792, nos termos do artigo 44, e obedecen-
do as vedações e critérios previstos na política 
de investimentos.

Na alocação dos recursos a Previcel, através de 
estrutura própria e/ou terceirizada, 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 inves-
timento:
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ALOCAÇÃO POR EMISSOR PLANO BÁSICO 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 BÁSICO 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 Recebíveis com 
Regime Fiduciário

X X

CONCENTRAÇÃO 
POR INVESTIMENTO

PLANO BÁSICO 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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