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Mais autonomia para os participantes
a cada ano, o trabalho de-
senvolvido por uma enti-
dade de previdência com-
plementar aponta sempre 
direções de aperfeiçoamen-
to. o ano de 2014, embora 
cercado de desafios na eco-
nomia nacional, no aspec-
to atendimento ao partici-
pante foi produtivo para a  
previndus e atingiu os re-
sultados esperados pelas 
metas estabelecidas pela 
diretoria executiva.

essa diretriz converge com 
um momento especial em 
que o número de partici-
pantes da entidade variou 
positivamente de 6.750 para 
7.605 ativos. essa evolução 
poderá ser observada em 
detalhes no quadro ao final 
das principais ações realiza-
das no ano.

um dos grandes enfoques 
foi o programa de educa-
ção previdenciária, que se 
tornou obrigatório no esco-
po das atividades desenvol-
vidas pela previndus, com 
realização de palestras e in-
centivando a adesão de no-
vos participantes, em espe-
cial àqueles que ainda não 
haviam optado em se torna-
rem participantes. somente 
no ano que passou foram 
800 novas adesões.

outra missão vitoriosa fo-
ram os melhoramentos na 
área restrita para o partici-
pante ativo e o assistido no 
site previndus, onde tudo 

que lhe diz respeito, como 
cadastro, contribuições, ex-
trato etc, pode ser consulta-
do por ele sempre que de-
sejar. 

Mediante senha individual, 
o participante pode acessar 
a área que contém suas in-
formações pessoais a qual 
ainda disponibiliza um si-
mulador de benefícios - 
ferramenta que o permite 
testar diversas opções de 
benefício desejado x contri-
buição necessária.

outra importante ferramen-
ta ali implantada foi o simu-
lador de empréstimos, no 
qual o participante verifica o 
valor das prestações para o 
valor pretendido como em-
préstimo e realiza a solicita-
ção do serviço diretamente 
por esse canal, concedendo 
independência para suas 
escolhas e agilidade ao pro-
cesso, que incorporou a 
evolução tecnológica dos 
tempos atuais. 

no contexto da economia 
nacional, o ano de 2014 foi 
tão difícil quanto o de 2013. 

o Brasil fechou o período 
com crescimento próximo 
a zero, e uma inflação pro-
vocada por diversos fatores 
como a seca no centro-sul, 
resultando alta nos alimen-
tos e na energia elétrica; 
a disparada do dólar que 
acumulou 13% de aumento, 
com impacto nos produtos 

importados e matéria pri-
ma. em consequência, hou-
ve elevação na taxa de ju-
ros que encerrou o ano em 
11,75%, a maior desde 2011.

some-se a isto a queda no 
valor das ações da petro-
bras, no rastro da operação 
lavaJato e outros desvios; 
além dos reflexos da Copa 
do Mundo e eleições pre-
sidenciais; déficit externo 
e deterioração das contas 
públicas; baixa confiança 
dos consumidores e dos 
empreendedores que no 
cômputo geral contribuíram 
para o baixo desempenho 
da economia nacional.

Mediante toda essa volatili-
dade do mercado financei-
ro, a previndus manteve 
seu perfil conservador para 
os investimentos, alocando 
90,32% do seu patrimônio 
em renda Fixa. os planos de 
Contribuição definida (Cd) 
obtiveram rentabilidade de 
9,67% a.a., pouco abaixo do 
Cdi que rendeu 10,81% a.a.. 
os planos de Benefício de-
finido (Bd) obtiveram 11,52% 
a.a., alcançando a meta de 
11,54% a.a., inpC + 5,00%. 

são esses feitos que a  
previndus aqui apresenta 
e convida seus participan-
tes a conhecerem pela leitu-
ra atenta do relatório anual 
2014.
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Programa de educação 
Previdenciária
dando continuidade ao seu progra-
ma “Construindo hoje o seu futuro”, a  
previndus participou em 2014, em par-
ceria com o sisteMa FirJan, de palestras 
cujo público alvo foram os empregados não 
participantes do plano Cd.

as apresentações atingiram participantes 
e colaboradores das unidades de Campos, 
resende, três rios totalizando 6 palestras 
com 118 presentes.

Como reforço ao programa, foi elaborado 
atualização do folder com uma pequena re-
paginação na imagem para distribuição em 
palestras e eventos.

o nível de aceitação das palestras continua 
sendo considerado excelente pelos que res-
pondem ao questionário de avaliação.

em continuidade ao programa, foi realizada 
palestra para os Conselheiros Fiscais, vol-
tada em especial para os conselheiros re-
cém-eleitos.

ao final do ano, efetuamos também divul-
gação do plano de Contribuição definida 
no programa de preparação para a apo-
sentadoria denominado realiZe e tam-
bém participamos do Circuito da Gerência 
Geral de Gente na unidade laranjeiras.

nova área de ParticiPante no 
Site
a previndus inaugurou em dezembro de 
2014 a nova área do participante com o ob-
jetivo de facilitar ainda mais o acesso às ne-
cessidades de seus participantes.

Com um layout mais moderno, permite 
acesso imediato ao seu extrato de contri-
buições, além de permitir a solicitação de 
empréstimos diretamente pela internet.

o site conta com informações e simulado-

res para ajudar os participantes a se orga-

nizarem financeiramente, planejar o futuro 

e conquistar objetivos financeiros e previ-

denciários de médio e longo prazo.

o site vem ao encontro do compromisso 

da Fundação de contribuir para o fomen-

to da educação previdenciária e finan-

ceira no país, especialmente junto a seus 

participantes.

eleição conSelho FiScal

o Conselho Fiscal é o órgão de fiscaliza-

ção da previndus que tem como função 

principal zelar pela sua gestão econômica 

e financeira. ele é composto por três mem-

bros efetivos e três suplentes, todos par-

ticipantes da previndus, nomeados pelo 

Conselho deliberativo, sendo um represen-

tante da patrocinadora FirJan, um repre-

sentante das demais patrocinadoras e um 

representante dos participantes.

no dia 20 de maio de 2014, foi realizada 

eleição pela internet para escolha dos re-

presentantes dos participantes.

a nova composição do Conselho terá seu 

mandato até 30/04/2017 e a relação consta 

na contra capa deste relatório.

inFormativo PrevinduS

em 2014, foram produzidos informativos 

previndus, divulgados a todos os partici-

pantes. o Jornal além de abordar matérias 

previdenciárias, tem apresentado o tema 

sustentabilidade, em especial com respeito 

à preservação da água.
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marca PrevinduS
a previndus providenciou a renovação 
por mais 10 anos da utilização do nome  
previndus, bem como da logomarca.

alteração regulamentar 
no Plano de contribuição 
deFinida do Senac-arrJ
em dezembro de 2014, a previc – superin-
tendência nacional de previdência Com-
plementar aprovou a alteração regulamen-
tar que permite nos casos de opção pelo 
instituto do resgate, inclusão de permissão 
para o participante ativo ou autopatrocina-
do resgatar, além das contribuições efetua-
das pelo próprio, o valor correspondente a 
um percentual das contribuições vertidas 

evolução da PrevinduS

em seu nome pela patrocinadora, em fun-
ção do seu tempo de serviço nessa empre-
sa. e além desta alteração regulamentar fo-
ram realizadas outras conforme solicitação 
daquela previc visando em especial atuali-
zar o texto regulamentar às mudanças da 
legislação nos últimos anos.

alteração regulamentar noS 
PlanoS de beneFício deFinido 
do SeSc-arrJ e SiStema FirJan

em atenção à solicitação da previc – supe-
rintendência nacional de previdência Com-
plementar, a previndus procedeu à inclu-
são de artigo regulamentar formalizando 
a praticada contribuição paritária, além de 
outras atualizações.
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Benefícios pagos aos assistidos do plano Bd

receitas previdenciais dos planos Cd

Tipo de Benefício/ 
insTiTuTo

pagamenTos  
em 2014 (R$)

QuanTidade  
final de 2014

aposentadorias e pensões 29.537.848,82 1.032

pecúlios 281.474,55 9

em 2014, foram pagos r$ 29.537.848,82 em 

benefícios de renda continuada (aposenta-

dorias e pensões) e r$ 281.474,55 em be-

nefícios de pecúlio por morte. em dezem-

bro de 2014, o plano Bd contava com 1.032 

assistidos recebendo benefício de renda 

mensal vitalícia pelo plano.

receitas previdenciais dos planos Bd
ReceiTas pRevidenciais 2014 (R$)

patrocinadoras 23.198.311,23

participantes ativos 25.868,17

participantes assistidos 3.374.640,93

Total 26.598.820,33

ReceiTas pRevidenciais 2014 (R$)

patrocinadoras 11.363.204,23

participantes ativos 10.212.151,84

participantes assistidos -

Total 21.575.356,07

Benefícios pagos aos assistidos do plano Cd
em 2014, o plano Cd pagou um total de 
r$ 5.930.179,69 em benefícios aos seus 
participantes, sendo r$ 2.466.192,25 

o plano Bd conta com sete participantes 
ativos, ou seja, ainda não entraram em gozo 
de benefício, sendo três empregados do 
sesC-arrJ e quatro empregados do sis-
tema FirJan (um do senai-rJ e três do 
sesi-rJ).

Foi pago um resgate no plano Bd FirJan 
no valor de r$ 2.886,54.

nos casos de benefícios de renda e  
r$ 3.463.987,44 em resgates e Benefícios 
de pagamentos Únicos.
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diStribuição doS aSSiStidoS 
Por tiPo de beneFício

diStribuição Por temPo de 
recebimento doS beneFícioS de 
aPoSentadoriaS e PenSõeS

DEZEMBRO 2014

DEZEMBRO 2014 DEZEMBRO 2014

ativos: 7.509; 87% assistidos: 1.091; 13%

diStribuição doS ParticiPanteS 
ativoS Por Plano de beneFícioS

deZemBRo/2014

paTRocinadoRas plano aTivos

sesi - rJ
Bd 3

Cd 3.240

FirJan / CirJ / iel
Bd  - 

Cd 235

senai - rJ
Bd 1

Cd 2.320

seBrae - rJ
Bd  - 

Cd 18

previndus
Bd  - 

Cd 19

senaC - arrJ
Bd  - 

Cd 436

sesC - arrJ
Bd 3

Cd 1.234

ToTal
Bd 7

cd 7.502

no quadro acima são considerados os par-
ticipantes autopatrocinados e aguardando 
o Bpd (Benefício proporcional diferido). 
Como podemos observar na tabela, basica-
mente a totalidade dos participantes ativos 
está vinculada aos planos de Contribuição 
definida da previndus.

relação entre ParticiPanteS 
ativoS e aSSiStidoS
em dezembro de 2014, a previndus con-
tava com 7.509 participantes ativos, sendo 
50 autopatrocinados. o exercício de 2014 
foi encerrado com a responsabilidade pelo 
pagamento de 1.091 benefícios mensais de 
aposentadorias e pensões aos seus partici-
pantes e familiares, respectivamente.
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G e s tã o  at u a r i a l

planos de Benefício definido

ResulTados  
deZemBRo/2014 (R$)

plano Básico i 
sisTema fiRJan

plano Básico i 
seBRae-RJ

plano Básico i 
senac-aRRJ

plano Básico ii  
sesc-aRRJ

superávit — — — —

déficit -2.106.018 -262.607 -263.949 -2.841.571

planos
ResulTado do plano em 

deZemBRo/2014 (R$)

sesi-rJ 1.104.892

FirJan / CirJ / iel 554.496

senai-rJ 140.727

seBrae-rJ 446.947

previndus 11.572

senaC-arrJ 0

sesC-arrJ 0

a tabela acima demonstra 
que os três planos Básico de 
Benefícios i e o plano Bási-
co de Benefícios ii, do tipo 
Benefício definido, encon-
tram-se em déficit financei-
ro- atuarial.

planos de Contribuição definida

entretanto, tendo em vis-
ta que os déficits apurados 
nas avaliações atuariais re-
presentam menos de 10% 
das provisões matemáti-
cas totais dos respectivos 
planos e possuem origem 

conjuntural, não há obriga-

toriedade de equaciona-

mento imediato consideran-

do o disposto na resolução 

CGpC nº 26/2008.

verificamos na tabela ao 
lado que todos os planos 
Básico de Benefícios iii, do 
tipo Contribuição definida, 
encontram-se em equilíbrio 
atuarial.

Hipóteses e Métodos atuariais
visando o monitoramento 
da situação financeira-atua-
rial dos planos de Benefícios 
e o atendimento à instrução 
nº 7 de 12/12/2013, foram 

realizados em 2014 estudos 
de aderência das Hipóte-
ses de taxa real de Juros e 
de Crescimento salarial. os 
resultados destes estudos 

técnicos apontaram com 

elevado nível de confiabili-

dade estatística a aderência 

destas premissas.
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planos de Benefício definido Taxas de JuRos em 2014

sistema FirJan 5,19% a.a.

seBrae-rJ 5,00% a.a.

senaC-arrJ 5,50% a.a.

sesC-arrJ 5,30% a.a.

planos de conTRiBuição definida Taxas de JuRos em 2014

sesi-rJ 4,60% a.a.

FirJan/CirJ/iel 4,60% a.a.

senai-rJ 4,60% a.a.

seBrae-rJ 4,80% a.a.

previndus 4,40% a.a.

senaC-arrJ 4,40% a.a.

sesC-arrJ 4,40% a.a.

o estudo de aderência da premissa de 

Crescimento salarial também apresentou 

taxas específicas para cada plano de bene-

fícios.

Quanto às hipóteses biométricas e demo-

gráficas, foram utilizadas na avaliação atua-

rial de 2014 as mesmas indicadas pelo es-

tudo de aderência realizado no exercício de 

2013.

as tábuas biométricas e demográficas são 

instrumentos que permitem medir as pro-

babilidades de ocorrência de eventos, como 

morte, invalidez e desligamento de uma po-

pulação, em função da idade e do sexo.

nesta avaliação atuarial de 2014, foram se-
lecionadas taxas para cada plano de be-
nefícios adequadas às características dos 

participantes do plano, à rentabilidade dos 
investimentos e ao fluxo de despesas com 
pagamento de benefícios, quais sejam:

listamos abaixo as hipóteses biométricas e 
demográficas adotadas nesta avaliação:

tábua de Mortalidade Geral

previndus – plano Cd: at-2000 Básica

demais planos: at83 (específica  
 por sexo)

tábua de Mortalidade iapC 
de inválidos

tábua de entrada tasa 1927 
em invalidez 

desligamento experiência  
 previndus  
 2010-2012
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Á r e a  F i n a n C e i r a  e 
i n v e s t i M e n to s

as estimativas do mercado financeiro, no 
início de 2014, eram de um crescimento em 
torno de 2% e uma inflação perto de 6% ao 
ano. o país encerrou o ano com crescimen-
to próximo de zero e com a inflação acima 
do teto da meta, de 6,5% ao ano. 

os fatores que poderiam recuperar a eco-
nomia não tiveram o resultado esperado. 
programas como concessão de rodovias, 
portos e ferrovias, que impulsionaria os 
investimentos sofreram grandes atrasos. 
a Copa do Mundo impulsionou o turismo, 
mas paralisou a indústria e as exportações. 
Como resultado houve retração do piB 
(produto interno Bruto – soma de todas as 
riquezas geradas no país), fazendo o Bra-
sil entrar em recessão técnica. no terceiro 
trimestre o país voltou a crescer, mas num 
ritmo insuficiente para obtermos a reversão 
do fraco desempenho da economia.

além de baixo crescimento o brasileiro teve 
que enfrentar mais um ano de inflação. a 
seca no Centro – sul se refletiu nos preços 
dos alimentos e nas tarifas de energia. além 
disso, a disparada do dólar, que acumulou 
a alta de 13% em 2014, trouxe impactos sig-
nificativos sobre os produtos importados e 
matérias primas.

a combinação de baixo crescimento com a 
alta da inflação atingiu em cheio o caixa do 
Governo. sem receitas suficientes para co-
brir gastos, o governo passou a economizar 
e a registrar resultados negativos em suas 
contas. o consumo começou a cair, talvez 
respondendo ao boom de crédito e aumen-
to de endividamento das famílias.

o Banco Central voltou a subir os juros em 
2014, encerrando o ano com a selic em 
11,75% a.a. no maior nível desde 2011. o aper-
to monetário deverá prosseguir em 2015. 
seu limite dependerá da evolução favorável 
das expectativas inflacionárias, bem como 

de uma política fiscal efetiva.

a economia brasileira deve começar 2015 
focada na solução dos desequilíbrios 
acumulados ao longo de 2014. tais dese-
quilíbrios estão relacionados aos seguintes 
fatores: elevada taxa de inflação, baixa con-
fiança do consumidor e dos empreendedo-
res, déficit externo e deterioração das con-
tas públicas.

a austeridade fiscal deverá interromper a 
alta do endividamento público e recuperar 
a confiança dos empresários, bem como 
garantir o aumento da demanda doméstica 
diminuindo os desequilíbrios refletidos na 
inflação e no déficit externo. um superávit 
de 1,2% do piB prometido pela nova equipe 
econômica eliminaria o risco de se perder 
o grau de investimentos concedido pelas 
agências de rating, reforçando a confiança 
na evolução da economia brasileira.

destaque para a economia americana, ju-
ros mais elevados e um dólar forte nos 
próximos anos. os preços das principais  
commodities devem se manter deprimidos, 
não só pelo baixo crescimento econômico 
chinês, como também pelo fortalecimento 
da moeda americana. esse cenário é desfa-
vorável para as economias emergentes em 
geral, que deverão conviver com moedas 
fragilizadas, juros em alta e menor cresci-
mento econômico.

perspectivas 
•	 o cenário continua sugerindo cautela 

dado o alto nível de volatilidade. 

•	 as expectativas estarão voltadas para o 
anúncio de estímulo monetário na europa.

•	 no mercado doméstico as atenções es-
tarão voltadas para a melhora das condi-
ções fiscais do país.

2014 um ano difícil
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Gestão patrimonial

resultados da previndus em 2014

no fechamento do exercí-
cio de 2014, a situação da 
previndus está registrada 
no seu Balanço patrimonial 
Consolidado, devidamen-

te aprovado pelo Conselho 
Fiscal e pelo Conselho de-
liberativo, baseado no pare-
cer positivo do auditor ex-
terno, a empresa loudon 

aTivo
exeRc.
aTual

exeRc.
anTeRioR

disponível  1.355  2.647 
RealiZável  515.277  477.727 

gestão previdencial  224.111  224.533 

gestão administrativa  1.924  1.612 

investimentos 289.242  251.582 
Fundos de 
investimentos 281.990  244.949 

empréstimos  7.252  6.633 

peRmanenTe  182  230 
imobilizado  113  152 

intangível  4  4 

diferido  65  74 

ToTal do aTivo  516.814  480.604 

passivo
exeRc.
aTual

exeRc.
anTeRioR

exigível opeRacional  2.039  2.355
Gestão previdencial  412  1.054 
Gestão administrativa  1.607  1.280 
investimentos  20  21 

exigível conTingencial  4.264  3.978 
Gestão previdencial  2.384  2.421 
Gestão administrativa  1.880  1.557 

paTRimÔnio social 510.511  474.271 
patrimônio de cobertura do plano 493.121 459.033

provisões matemáticas  496.336  455.644 
Benefícios Concedidos  317.198  304.521 
Benefícios a Conceder  179.138  151.123

equilíbrio Técnico  (3.215)  3.389 
resultados realizados  (3.215)  3.389 
superávit técnico acumulado  3.389 
(-) déficit técnico acumulado  (3.215)  -
fundos  17.390  15.238 
Fundos previdenciais  10.753  9.313 
Fundos administrativos  6.637  5.925

ToTal do passivo  516.814  480.604 

balanço Patrimonial
deZemBRo 2014 - R$ mil

a previndus, apesar de 
toda a volatilidade no mer-
cado financeiro manteve a 
condução dos investimen-
tos de forma conservadora, 
ou seja, 90,32% do patrimô-

nio da Fundação alocados 
em renda Fixa, obtendo 
assim resultados positivos. 
os planos de Contribuição 
definida tiveram rentabili-
dade 9,67% a.a. abaixo do 

ações 2014 Área Financeira
emPrÉStimoS aoS ParticiPanteS 
sobre fatos relevantes in-
formamos que foi disponi-
bilizada em 2014 a conces-

no decorrer do ano de 2014, a previndus manteve seu ritmo de crescimento contando 
com os seguintes números, a saber:

Cdi, que rendeu 10,81% a.a. 
os planos de Benefício de-
finido tiveram um desempe-
nho melhor, com 11,52% a.a., 
contra uma meta de 11,54% 
a.a., inpC + 5,00%.

são de empréstimos aos 
participantes no site da 
previndus, Área do Par-

ticipante, recebendo solici-
tações diárias de emprésti-
mos. 

BloMQuist auditores 

independentes, demons-

trando uma situação de dé-

ficit de r$ 6,7 MM.
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exeRcícios findos em
foRmação 31.12.14 31.12.13

resultado líquido do programa de investimentos 23.856 9.834

resultado líquido do programa previdencial 15.129 11.697

ToTal 38.985 21.531

(+/- ) reversão /Constituição de provisões 
atuariais (40.693) (21.564)

( - ) Contribuição administrativa (3.525) (3.419)

( - ) Constituição do Fundo previdencial (1.440) (1.170)

( - ) Constituição/reversão Contingencias 68 2.113

ToTal (45.590) (24.040)

superávit/déficit do exercício (6.605) (2.509)

resultado acumulado até o exercício anterior 3.389 5.898

resultado acumulado até o exercício atual (3.215) 3.389

reSultado do eXercício - r$ mil

os resultados obtidos nos 
exercícios de 2014 e 2013 
estão demonstrados no 
quadro ao lado:

Gestão administrativa
a soma das despesas da 
Gestão administrativa du-
rante o exercício de 2014 
está dividida em Gestão 
previdencial e Gestão de in-
vestimentos.

os critérios de apuração dos 
montantes relativos à con-
tribuição administrativa fo-
ram mantidos com a parcela 
que corresponde às patro-

cinadoras definido pelo va-
lor de responsabilidade de 
cada uma, através de rateio 
das despesas do orçamento 
aprovado para o respectivo 
exercício pelo número de 
seus participantes, cobrindo 
as despesas administrativas 
previdenciais, que mon-
taram em r$ 3.519.058,91, 
abaixo do montante orçado 

de r$ 3.538.378,00.

as despesas administrati-

vas de investimentos foram 

arcadas pelo resultado dos 

investimentos, devidamen-

te aprovado pelo Conselho 

deliberativo, e montaram 

em r$ 2.444.312,50, abai-

xo do montante orçado de  

r$ 2.802.973,00.

gesTão adminisTRaTiva 2014

despesas R$ mil despesas R$ mil

gesTão pRevidencial 3.519 invesTimenTos 2.444

pessoal e encargos 2.514 pessoal e encargos 1.760

treinamentos/Congresso e seminários 22 treinamentos/Congresso e seminários 25

viagens e estadias 4 viagens e estadias 3

serviços de terceiros - pessoa Física 7 serviços de terceiros - pessoa Física 4

serviços de terceiros - pessoa Jurídica 616 serviços de terceiros - pessoa Jurídica 391

despesas Gerais 139 despesas Gerais 109

depreciações e amortizações 65

Constituições de Contingências 152 Constituições de Contingências 152



r e l a t ó r i o  a n u a l  2 0 1 4  |  p r e v i n d u s1 2

pResTadoRes de seRviços  -  pessoas JuRídicas  -   2014

consulToRia, assessoRia JuRídica 179.206,29

Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito advogados 
associados 27.032,55

lourenço advogados associados 152.173,74

consulToRia, assessoRia aTuaRial 188.910,15

towers Watson assessoria atuarial ltda 188.910,15

consulToRia, assessoRia de audiToRia exTeRna 80.600,00

loundon Blomquist auditores independentes 80.600,00

consulToRia, assessoRia de invesTimenTos 
financeiRos 143.835,18

luz engenharia Financeira ltda 124.620,54

economática software ltda 19.214,64

licença de uso de sofTWaRe 392.397,03

itaú soluções previdenciárias ltda 267.781,07

itaú administração previdenciária ltda 124.615,96

infoRmáTica 114.661,45

Cvv integração e Manutenção de sistemas ltda 47.627,00

Brasil telecom Comunicação Multimídia ltda 67.034,45

suB-ToTal 1.099.610,10

ouTRos pResTadoRes de seRviços 92.810,53

ToTal em 2014 1.192.420,63

Conforme determinação da 
legislação vigente seguem 
as informações segregadas 
sobre os custos dispendi-
dos com pessoas Jurídicas 
ocorridas em 2014.

Gestão dos investimentos

PoSição doS inveStimentoS Por Segmento em dezembro de 2014
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0,47%
6,46%

90,32%

2,48% 0,25%

composição poR caRTeiRa (%)

BB institucional Federal 
- pGa r$ 7.566.201,69 2,60%

Carteira própria - 
empréstimos r$ 8.586.908,40 2,96%

previndus antares 
Multimercado FiCFi r$ 180.840.785,65 62,24%

rendamax alM FiCFi 
MM r$ 93.582.738,34 32,21%

a posição consolidada dos investimentos é 
composta de fundos de investimentos e de 
fundos de investimentos em cotas.
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planos Bd's
2014
R$ planos cd's

2014 
R$

1. Custódia 0,00 1. Custódia 613,34

2. Corretagens 6.774,42 2. Corretagens 64.083,23

3. taxa de 
administração 352.207,71 3. taxa de 

administração 726.382,33

4. taxa de 
performance 0,00 4. taxa de 

performance 0,00

5. despesas Gerais 1.234,32 5. despesas Gerais 4.341,00

6. outras taxas  6. outras taxas  

6.1. taxa anBiMa 16.239,15 6.1. taxa anBiMa 17.257,21

6.2. taxa selic 2.866,39 6.2. taxa selic 3.869,86

6.3. taxa Cetip 37.998,62 6.3. taxa Cetip 44.984,20

6.4. auditoria 23.662,14 6.4. auditoria 48.117,70

6.5. outras despesas 74.851,36 6.5. outras despesas 83.453,24

Total 515.834,11 Total 993.102,11

em meio a um quadro recessivo de grandes 
proporções, marcado pelas eleições e Copa 
do Mundo, investimentos em queda, indús-
tria em queda, inadimplência em alta, servi-

meses 
ResulTado 

consolidado (%)
meTa geRencial 

(ipca + 5%) cdi (%)

12 Meses 9,67 11,73 10,81

meses 
ResulTado 

consolidado (%)
meTa aTuaRial 

(inpc + 5%) cdi (%)

12 Meses 11,52 11,54 10,81

PlanoS de beneFício deFinido

deSPeSaS com inveStimentoS Junto ÀS 
inStituiçõeS FinanceiraS

PlanoS de contribuição deFinida

ços estagnados, produtividade e empregos 
em baixa, a previndus manteve seu rimo 
de crescimento contando com os seguintes 
resultados:
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p o l Í t i C a  d e  i n v e s t i M e n to s 
2 0 1 4

segmenTo %pl mínimo %pl máximo

renda FiXa 100% 100%

eMprÉstiMos 0% 15%

segmenTo %pl mínimo %pl máximo

renda FiXa 40% 100%

renda variÁvel 
atÉ 35% 70%

eMprÉstiMos 15% 15%

investiMentos 
estruturados 10% 10%

investiMentos no 
eXterior 0% 10%

a política de investimentos é responsável 
por definir as principais regras e condições 
para aplicação da entidade e tem a finalida-
de de garantir uma gestão prudente e efi-
ciente dos ativos dos planos.

É elaborada anualmente considerando-
se na sua elaboração os riscos envolvidos 
e os objetivos da entidade para definição 
dos seus investimentos de médios e longos 
prazos.

“os recursos dos planos de Contribuição 
definida (Cds) e Benefício definido (Bds) 
serão aplicados através de FiCs exclusivos, 
que compram cotas de Fi’s exclusivos, e 
que por força de regulamento, estão plena-
mente aderentes às legislações pertinentes 
às eFpC´s, à nossa política de investimen-
tos, e à regulamentação da CvM. os Fi’s ex-
clusivos poderão aplicar em cotas de Fi’s 
e Fia’s abertos com aprovação específica 
do Conselho deliberativo da Fundação. os 
FiCs poderão aplicar em cotas de fundos 
abertos, com aprovação específica do Con-
selho deliberativo da Fundação.” 

Foi mantida a segregação e a adequação 
ao tipo de plano de benefícios a ser gerido. 

para os planos Bd’s, a política é de aderên-
cia ao estudo de alM elaborado pela luZ 
soluções FinanCeiras, tendo como 
objetivo atender o equilíbrio entre os ativos 
e passivos (compromissos assumidos) de 
cada plano. 

os ativos e percentuais definidos foram:

“a alocação dos ativos dos planos Bds se-
guirão os resultados do estudo de alM e 
suas revisões. poderemos direcionar recur-
sos para o segmento de renda variável, 
investimentos estruturados, investimentos 
no exterior e imóvel, em função de novas 
condições de mercado, com recomendação 
técnica resultante das revisões do estudo 
de alM, e aprovação do Conselho delibe-
rativo.”

visando obter o melhor resultado na capi-
talização das reservas individuais em longo 
prazo, para os planos Cds, a política de in-
vestimentos é aderente as melhores práti-
cas no que diz respeito aos procedimentos 
de controle de risco e aplicação de recur-
sos, sempre em busca do equilíbrio econô-
mico financeiro dos planos a ser incorrido 
pela carteira consolidada. 

os ativos e percentuais definidos foram:

no que se refere ao Fundo administrativo 
foi mantida a aplicação de forma segrega-
da dos recursos Garantidores dos planos, 
em Fundo de renda Fixa Conservador vi-
sando à preservação e atualização monetá-
ria do capital.
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p r o G r a M a  d e  e M p r É s t i M o s

Con troles  internos e  r isCos

em 2014, mantivemos as mesmas caracte-

rísticas do programa de empréstimos, com 

a cobrança de juros de 1,5% a.m., benefi-

ciando os tomadores destes recursos, tanto 

pelos juros menores do que os oferecidos 

pelo mercado, como também pela reversão 

em atendimento ao artigo 23, da resolu-
ção CGpC nº. 13, de 01/10/2004, que esta-
beleceu a adequação dos princípios e re-
gras às práticas de governança, gestão e 
controles internos, e com a complexidade 
de exigências e recomendações estabele-
cidas na legislação, principalmente quanto 
a Gestão de riscos, no tocante a avaliação 

do resultado do programa de empréstimos 
para o resultado dos planos de benefícios. 

o resultado para o exercício foi de 18,40%, 
com uma carteira ativa de 1.491 contratos e 
r$ 7,5 MM de saldo tomado, em dezembro 
de 2014.

específica de riscos e controles, a entida-
de implantou desde aquela data, o proces-
so de gestão de riscos globais e controles 
abrangendo todas as categorias de risco 
relevantes, continuamos utilizando os sis-
temas e consultoria da empresa Junqueira 
de Carvalho, Murgel & Brito advogados e 
Consultores (JCMB).

conSelho deliberativo  
(mandato até 24/02/2016) 

FirJan 
eduardo eugenio Gouvêa vieira (titular)
luiz Chor (suplente)

sesi-rJ 
Maria lúcia paulino telles (titular)
ricardo Carvalho Maia (suplente)

senai-rJ 
luciana Costa Marques de sá (titular)
Gilson pereira lopes (suplente)

seBrae-rJ 
Cezar rogélio vasquez (titular)
antonio Carlos Campos dos santos 
(suplente)

partiCipantes 
adão dos santos Gomes (titular)
Marcelo Fernando Couto souza lima 
(suplente)
vera lúcia da Costa sá (titular)
everaldo Moura dos santos (suplente)

diretoria  
(mandato até 30/04/2016) 

Carlos duarte Caldas (superintendente)
ana lucia Fernandes Barbosa (diretora)
noêmia de Queiroz vasquez (diretora)

conSelho FiScal  
(mandato até 30/04/2017)

FirJan
daniel de lima (titular)
angela Maria Conceição Figueiredo 
(suplente)

patroCinadoras  
Maria Bernadete araújo santana (titular 
sesi-rJ)
antonio da silva araújo (suplente senai-
rJ)

partiCipantes  
Milene assia rodrigues Bedran (titular)
sérgio Miralha de amorim (suplente)

órgãos estatutários da previndus



rua santa luzia, 735 / 8º andar
rio de Janeiro - rJ - Cep 20030-041
tel.: (21) 2217-1100
www.previndus.com.br

este relatório de atividades está 
sendo apresentado na versão 
simplificada, e se destina a pro-
porcionar aos participantes uma 
leitura objetiva sobre os resulta-
dos atingidos pela previndus.

as peças contábeis que comple-
tam o relatório anual de informa-
ções 2014, com amplo desdobra-
mento dos números da entidade, 
podem ser encontradas no site 
www.previndus.com.br


