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Mensagem da Diretoria Executiva 

No cenário tão delicado de pandemia da COVID-19 em 2020, 

muitos foram os desafios. Já em março foi preciso adaptar 

de forma rápida e inesperada o trabalho das equipes e 

os processos para home office. O aprendizado se 

deu a cada dia, tendo a administração da Pre-

vindus buscado responder com agilidade às 

questões apresentadas. Foi dado o apoio 

necessário às equipes para que os serviços 

tivessem a mesma fluidez de quando o tra-

balho era realizado presencialmente.

Depois da equipe adaptada, foi necessá-

rio dar mais transparência das ações aos 

nossos parceiros. O foco era manter partici-

pantes e patrocinadoras cientes das atividades desenvolvidas, 

proporcionando maior tranquilidade em um período tão contur-

bado. Por isso, nos empenhamos na melhoria dos canais de co-

municação. Os participantes ganharam um novo site, um aplica-

tivo para celular, redes sociais para terem mais informações, um 

relatório anual muito mais dinâmico, além de uma marca que 

reflete o atual posicionamento da Previndus. 

Também ampliamos os canais de atendimento. Aprimoramos pro-

cessos para dar maior autonomia aos participantes, uma vez que o 

atendimento passou a ser somente virtual.

Passada essa primeira etapa, enfrentamos uma economia em 

declínio, impactada pela crise decorrente da epidemia. O qua-
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dro de incerteza advindo com a pandemia provocou também 

resultado negativo dos investimentos no primeiro trimestre, 

uma vez que o mercado financeiro passou por muitos 

solavancos neste período.

As estratégias de investimentos adotadas pe-

los gestores dos recursos dos planos foram 

acompanhadas de forma muito próxima. O 

monitoramento dos investimentos foi 

intensificado e as discussões com con-

sultores, gestores de recursos e conse-

lheiros tiveram maior regularidade para 

que as decisões fossem tomadas com 

rapidez e consistência. O resultado foi 

uma rentabilidade positiva em todos os 

planos de benefícios ao final do ano. Não 

houve superação da meta dos planos, mas o 

desempenho alcançado ficou próximo.

Reforçamos aos participantes que a previdência com-

plementar tem foco no longo prazo. Os recursos são 

acumulados com o objetivo de formação de um patrimônio 

ou renda para o futuro. Nos 20 a 30 anos de acumulação pode 

haver imprevistos, como ocorrido em 2020, mas eles tendem a 

ser compensados por resultados futuros. Alertamos sobre a im-

portância de os investimentos seguirem uma estratégia técnica 

e bem fundamentada e que seja feito acompanhamento perma-

nente, uma prática executada por nós.

O cenário adverso não impediu de aumentarmos o portfólio de pla-

nos de benefícios. Criamos em 2020 o Plano Família, em parceria 

com a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (Abrapp), a ser lançado em 2021. Entendemos que 

a previdência complementar se mantém como alternativa muito 

importante e segura para o futuro das pessoas. Se é boa para os 

empregados  das patrocinadoras, participantes da Previndus, será 

melhor ainda para seus familiares.

Outra preocupação em 2020 foi amenizar a situação financeira dos 

participantes. Com um quadro econômico incerto e instável, carac-

terizado por redução do emprego, redução de jornadas e salários, 

a manutenção dos pagamentos dos empréstimos foi visto como 

uma questão importante para os participantes. Assim, com o apoio 

do Conselho Deliberativo, adiamos por dois períodos seguidos as 

parcelas de empréstimos.

Outro destaque em 2020 foi a incorporação dos critérios de ASG 

(ambiental, social e de governança) nos investimentos. Além dos 

fundos de ações que já consideram estes critérios na escolha das 

empresas investidas, a Previndus fez seus primeiros aportes no 

fundo FIP Florestal da Lacan Investimentos, voltado para produ-

ção de eucalipto e pinus. 

O compromisso da diretoria da Previndus é gerir o patrimônio dos 

participantes com muito cuidado e competência, considerando as 

melhores práticas de mercado. Pois a Previndus é a parceira de seus 

participantes e trabalha para garantir um futuro mais tranquilo. 
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MISSÃO

Gerenciar planos de 

benefícios previdenciários, 

promovendo 

satisfação e bem-estar 

dos participantes e 

beneficiários. 

VALORES

Os principais valores 

da Previndus são: 

transparência, 

responsabilidade, 

confiança, 

profissionalismo, respeito, 

lealdade e integridade. 

Manifesto, Missão e Valores

MANIFESTO

Planejar o futuro é declarar, hoje mesmo, seu amor por quem 

você quer ser. É saber que imprevistos acontecem na jorna-

da da vida, e nada pode prevê-los, mas é possível estar 

preparado. Construir o futuro sozinho é tornar a jornada 

ainda mais difícil. O melhor caminho é aquele percorri-

do com os melhores parceiros.

A Previndus, há 26 anos, oferece estradas pavimen-

tadas pela solidez e pela experiência de quem sabe 

que o futuro pode começar a qualquer momento. 

E quanto mais experiência, mais certeza de que 

é preciso estar sempre atento ao presente. Por 

isso, a Previndus está aberta para novos parcei-

ros, novos participantes, novas soluções finan-

ceiras, novos rumos para atender e se comu-

nicar com o mundo.

A Previndus acredita em quem deposita nela 

seus projetos e sonhos, e investe recursos e 

atenção a cada um, apontando caminhos 

para abrir possibilidades. 

Seja qual for o seu sonho, com a 

Previndus, pode acontecer.
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Sobre a Previndus

PERFIL

A Previndus é uma entidade fe-

chada de previdência comple-

mentar, sem fins lucrativos, que 

administra 11 planos de benefícios 

previdenciários, sete na modalida-

de de Contribuição Definida (CD) 

e quatro na de Benefício Definido 

(BD). E em 2020, ampliou o portfó-

lio com a criação do Plano Família, 

na modalidade CD, que será imple-

mentado em 2021.

A Entidade trabalha há 26 anos 

para garantir, no presente e no fu-

turo, segurança e bem-estar aos 

seus participantes, empregados de 

nove patrocinadoras.
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SESI-RJ – Serviço Social da Indústria - 

Departamento Regional  

do Estado do Rio de Janeiro 

2.069 Participantes

FIRJAN - Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro

144 Participantes

SENAI-RJ – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - Departamento 

Regional do Estado do Rio de Janeiro

1.375 Participantes

SEBRAE-RJ – Serviço de Apoio às Micro  

e Pequenas Empresas  

do Estado do Rio de Janeiro

10 Participantes

SENAC-ARRJ – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - Administração 

Regional no Estado do Rio de Janeiro

528 Participantes

SESC-ARRJ – Serviço Social do 

Comércio - Administração Regional  

no Estado do Rio de Janeiro

1.696 Participantes

CIRJ – Centro Industrial  

do Rio de Janeiro

IEL – Instituto Euvaldo Lodi  

(Rio de Janeiro)

6 Participantes

Associação de Previdência 

Complementar

13 Participantes 

PATROCINADORAS
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Os recursos financeiros para concessão dos benefícios previdenciários 

são provenientes das contribuições de seus participantes e das patroci-

nadoras. Eles são rentabilizados por meio dos investimentos em renda 

fixa, renda variável (ações), fundos multimercados e empréstimos aos 

participantes, respeitando os limites estabelecidos e regulamentados 

pelo Conselho Monetário Nacional.

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Planos Ativos Assistidos
Auto-

Patrocinados
BPD* Total

Contribuição Definida 
(CD)

5.841 112 46 2 6.001

Benefício Definido 
(BD)

1 953 - - 954

Total 5.842 1.065 46 2 6.955

*Benefício Proporcional Diferido

PARTICIPANTES POR GÊNERO

ATIVOS

Sexo Quantidade

Masculino 2.775

Feminino 3.067

Total 5.842

ASSISTIDOS

Sexo Quantidade

Masculino 484

Feminino 581

Total 1.065

QUADRO DE PESSOAL DA PREVINDUS POR GÊNERO

EMPREGADOS POR GÊNERO

Áreas Feminino Masculino

Diretoria 2 1

Previdência e Relacionamento 3 1

Financeiro 2 -

Administrativo 2 2

Total 9 4
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O sistema de governança da Previndus é composto pela Diretoria Exe-

cutiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, com responsabilidades 

distintas. Juntos trabalham para o fortalecimento do patrimônio dos seus 

6.958 participantes ativos e assistidos (aposentados e pensionistas).

Para exercerem suas funções, os membros dos três órgãos de gestão são 

certificados pelo Instituto de Certificação de Seguridade Social (ICSS) e se 

mantêm atualizados com as questões de previdência e de finanças por 

meio de cursos, seminários e congressos do segmento de previdência 

complementar e do mercado como um todo.

Os membros dos órgãos estatutários foram reconduzidos em 2020: a Di-

retoria Executiva para mais um mandato de dois anos, o Conselho Delibe-

rativo para mais quatro anos e o Conselho Fiscal para mais três anos. 

As reuniões dos órgãos de gestão aconteceram pelas plataformas digitais e 

a diretoria fez encontros virtuais mais frequentes com os conselhos.

FIRJAN  

Titular          Alexandre dos Reis 

Suplente  Marcos Alessandro Vieira Hipólito

PATROCINADORAS  

Titular Ana Cristina Monteiro de Carvalho

Suplente                 Carla Santos de Souza Giordano

Titular João Carlos Lopes Peixoto Neves 

Suplente             Cesar Kayat Bedran

Titular               Delmo Meireles Junior

Suplente                    Vago

PARTICIPANTES  

Titular Jonathas Goulart Costa

Suplente João Tostes Ferreira Lemos

Titular             Claudia Vasconcelos Serzedello Corrêa

Suplente                  Rafael Leonardo de Almeida Costa

n DIRETORIA EXECUTIVA     Mandato  30/04/2022

Superintendente Luciana Costa Marques de Sá

Diretor Aroldo Fonseca da Silva

Diretora Noêmia de Queiroz Vasquez

n CONSELHO FISCAL     Mandato  30/04/2023

PATROCINADORAS  

Titular Ana Cristina Ferreira Dantas

Suplente                    Alexandre Firmo Collares Chaves

Titular Andressa Lilian Batista Castello Branco

Suplente Bruno Mayworm da Silva

PARTICIPANTES  

Titular Rosa Cerqueira da Cunha

Suplente Cristiane Lopes da Costa Rebello David

n CONSELHO DELIBERATIVO     Mandato 24/02/2024

CONSELHO DELIBERATIVO

Estabelece as diretrizes e políticas  

a serem observadas pela entidade  

e pelos planos de benefícios.

DIRETORIA EXECUTIVA

Cumpre as diretrizes traçadas 

pelo Conselho Deliberativo. 

CONSELHO FISCAL

Fiscaliza e zela pela gestão 

econômica, financeira e atuarial  

da Previndus. 

RESPONSABILIDADES
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

A Previndus terceirizou o setor 

de Contabilidade em 2020. A 

mudança possibilitou redução da 

despesa de pessoal, associada a 

um ganho de qualidade nos ser-

viços prestados.

ORGANOGRAMA EM 2020

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETORIA FINANCEIRA

ADMINISTRATIVO  
INFORMÁTICA

SUPERINTENDÊNCIA

CONSELHO FISCAL

SECRETARIA DA 

DIRETORIA

DIRETORIA DE SEGURIDADE

ARRECADAÇÃO 
INSTITUTOS 

PREVIDENCIÁRIOS

BENEFÍCIOS 
ARRECADAÇÃO

FOLHA  
CONCESSÃO  

DE BENEFÍCIOS

GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS

EMPRÉSTIMOS
TESOURARIA  

PROG.  
FINANCEIRA

CONTABILIDADE
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PARTICIPAÇÃO NA ABRAPP

A Previndus subiu cinco posições na classificação, por volume de in-

vestimentos, da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previ-

dência Complementar (Abrapp). Saiu da 161ª colocação em 2019 para 

156ª em 2020, dentre 244 entidades associadas.

A diretoria-superintendente, Luciana de Sá, ocupa o cargo de diretora 

suplente da Regional Sudeste, composta pelos estados do Rio de Ja-

neiro e Espírito Santo, com mandato até 2022. Além da participação na 

gestão da Abrapp, a Previndus está presente na Comissão Técnica de 

Estratégias e Criação de Valor, dando a sua contribuição nos debates e 

trazendo práticas novas para a entidade.

PRÊMIO ABRASCA

A Previndus concorreu a primeira vez ao Prêmio ABRASCA de Melhor 

Relatório Anual e conquistou a 15ª posição, dentre 22 participantes, com a 

publicação de 2019 na categoria Organizações Não Empresariais. 

O prêmio, instituído pela Associação Brasileira das Companhias Abertas 

(ABRASCA) em 1999, tem o objetivo de incentivar o aprimoramento da 

elaboração de relatórios com maior clareza, transparência, qualidade e 

quantidade de informações e caráter inovador, tanto na apresentação 

expositiva quanto no projeto gráfico.

Os itens avaliados foram Perfil da organização; Missão, visão e valores; 

Principais indicadores operacionais e financeiros; Mensagem de abertura; 

Montante, origem e destino dos recursos; Contingências fiscais, trabalhis-

tas e cíveis; Demonstrações contábeis; Aspectos Socioambientais e Gover-

nança: práticas de gestão e controle. As notas obtidas nos itens pela Pre-

vindus variaram de 8 a 8,5, que resultou na média de 83,83. A vencedora foi 

Associação de Assistência à Criança Deficiente com 94,50.

2018 2019 2020

173ª

161ª

156ª*

*Posição de dezembro 2020 

CLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA ABRAPP
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GERENCIAMENTO  
DOS RISCOS

Em 2020, foram avaliados os ma-

croprocessos e identificados 110 

riscos. Um risco a menos que em 

2019. Desse total, 109 foram con-

siderados satisfatórios. Apenas um 

de investimentos ficou na posição 

mediana e foi diariamente mitigado 

com sistemas e planilhas de con-

troles pela área de Investimentos.

Área
Quantidade  

de Riscos
Posição

Arrecadação 19 Satisfatórios

Administração 36 Satisfatórios

Investimentos 43 Satisfatórios

Investimentos 1 Mediano

Benefícios 11 Satisfatórios

A Previndus conta com os serviços 

de custódia, para registro e monito-

ramento das movimentações de in-

vestimentos, bem como os serviços 

de consultoria especializada para 

monitorar os riscos dos ativos que 

compõem seu portfólio. O controle 

é executado através de sistema pró-
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prio da consultoria que gera relatórios. O de Compliance verifica a aderência 

dos investimentos dos planos às diretrizes das Políticas de Investimentos da 

Previndus e à resolução do Conselho Monetário Nacional CMN Nº 4.661, 

que rege os investimentos das entidades de previdência complementar.

O relatório de Análise e Controle de Risco de Mercado também é muito 

importante para esse processo de monitoramento, pois faz diversas medi-

ções comuns ao mercado financeiro, tais como Value At Risk (VAR) e testes 

de estresse (Stress Test) para todos os investimentos do portfólio.

AUTOMATIZAÇÃO  
DE PROCESSOS

Para proporcionar maior agilidade e autonomia aos participantes, princi-

palmente em função da pandemia, a Previndus automatizou alguns pro-

cessos. O aperfeiçoamento permite aos participantes efetuarem atualiza-

ções e alterações de seus beneficiários no site, bem como a geração de 

boleto automaticamente para pagamento de contribuição voluntária, eli-

minando assim o fluxo de papel nesses dois processos.

O processo de Contribuição Voluntária ficou bem simples e sem burocra-

cia. Os participantes ativos podem fazer a contribuição pelo site ou pelo 

aplicativo da Previndus. Além disso, foi criado um Simulador de Benefício 

Fiscal para que eles identifiquem o quanto ainda podem abater do bene-

fício fiscal permitido pelo governo. Todas as contribuições ao plano de 

previdência podem ser deduzidas no imposto de renda até o limite de 12% 

da renda bruta anual. Após preenchimento dos dados é gerado um código 

de barras do boleto para pagamento.

Na divulgação de beneficiários online realizada em agosto, a Previn-

dus registrou o acesso de 216 participantes ao ambiente e de 123 atua-

lizações de beneficiários.

ATENDIMENTO  
À RESOLUÇÃO CNPC N°32

A Previndus está cumprindo em mais de 90% as recomendações da 

Resolução CNPC N°32, da Previc, que dispõe sobre os procedimentos 

a serem observados pelas entidades fechadas de previdência comple-

mentar na divulgação de informações dos seus planos de benefícios 

aos participantes e assistidos.

Os diretores e suas equipes realizaram um estudo de cada item da resolu-

ção, para identificar as recomendações ainda não atendidas pela Previndus 

e das já executadas, que poderiam ser aperfeiçoadas. No capítulo I das 

Diretrizes para a Divulgação de Informações, a Entidade já prioriza o uso 

de plataformas digitais e as mantêm atualizadas. Nos capítulos II da Dis-

ponibilização Ativa de Informações, III da Solicitação de Informação por 

Participante e Assistido e IV das Disposições Gerais, a Previndus atende a 

maioria dos itens, com exceção de sete que já estão sendo providenciados 

para implementação em 2021. 
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COMUNICAÇÃO  
COM PARTICIPANTES 

A Comunicação foi estratégica em 2020. A equipe da Previndus se em-

penhou na melhoria dos canais de comunicação, pois a transparência foi 

fundamental no momento de pandemia vivido pelo País e pelo mundo. 

n SITE PREVINDUS

Foi criado um novo site, com conteúdo mais interativo e de fácil na-

vegação. A administração da Previndus proporcionou ao participante 

encontrar todas as informações que precisa sobre seu plano de pre-

vidência em um único espaço.  Inclusive, o participante pode alterar, 

incluir e excluir beneficiários, simular o incentivo fiscal e gerar boleto 

para efetuar contribuição voluntária.

ACESSO AO SITE

Tempo Médio Usuários Média de Páginas

2020 2,59 15.933 2,01

2019 3,18 29.440 2,36

n APLICATIVO PREVINDUS

Com a criação de um aplicativo, o participante passou a consultar seus 

dados na palma da mão.  Ficou mais fácil acessar saldo, contribuições e 

realizar contribuições voluntárias. Novos serviços estão sendo disponibili-

zados, gradativamente, nesse novo canal. 

n AVALIAÇÃO DO SITE E APP

A Previndus se manteve com a mesma base digital de um ano para o ou-

tro, apostando na implementação do Aplicativo para seguir o movimento 

crescente de digitalização do mercado.

Porcentagem da base de participantes que aderiram as ferramentas digitais

Métrica que mediu a satisfação dos clientes através da pergunta:  

“*Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o site  

do participante com base na sua experiência?*”.

SITE

APP

DEZ 2019

DEZ 2019

DEZ 2020

DEZ 2020

74%

7%

19%

DETRATORES

NEUTROS

PROMOTORES

SITE DO 
PARTICIPANTE

Clientes leais, são fãs da sua empresa  

e que recomendam aos amigos e colegas.  

Clientes satisfeitos com a sua empresa e 

podem indicá-la, com restrições,  

para outras pessoas.

Clientes insatisfeitos com a sua empresa,  

que não recomendam aos amigos e colegas.

*Respondida por 67 participantes

33%

3%

39%

7%
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n RELATÓRIO 2019

A publicação ganhou visual mais atrativo, assim como uma linguagem 

mais objetiva. A diretoria sentiu a necessidade de melhorar a prestação de 

contas das atividades e resultados alcançados no ano. 

n REDES SOCIAIS

Em 2020, a Previndus aproveitou, ainda, para ampliar a comunicação não 

só com os participantes, mas também com seus pares e outros públicos 

que se interessam por assuntos de previdência. 

Com o objetivo de fortalecer a marca e ganhar maior visibilidade, criou 

uma conta no Youtube no primeiro trimestre e um perfil no Linkedin no 

terceiro trimestre.  O ano foi mais de aprendizado, de saber como as redes 

se comportam e de entender como gerar relacionamentos sólidos.  

A Previndus está modernizando a forma de atuar e de se comunicar para 

estar cada vez mais perto de seus participantes. Por isso, em 2021, vai in-

tensificar a comunicação nessas duas redes sociais.

n PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Com o objetivo de avaliar a administração da Previndus em 2020, foi 

realizada uma pesquisa de satisfação com os participantes. O questio-

nário foi enviado por e-mail para 6.071 participantes com correio eletrô-

nico cadastrado e 421 responderam.

Em um intervalo de 0 a 5, a pesquisa registrou que os assistidos são os 

mais satisfeitos com a Previndus com nota 4,93, seguidos de autopatro-

cinados com 4,62 e ativos com 4,54.

Os canais de comunicação e atendimento aos participantes também fo-

ram avaliados positivamente.

Comunicação  
e Atendimento 

Ativos Assistidos Autopatrocinados

Site 
previndus.com.br

4,50 4,83 4,62

Atendimento via 
WhatsApp 

4,21 4,67 4,54

Aplicativo Previndus 4,22 4,77 4,46

Atendimento 
durante a pandemia

4,42 4,73 4,58

n PESQUISA INFORMATIVO PREVINDUS

Com o propósito de aprimorar conteúdo, forma e envio do Informativo, 

a Previndus realizou pesquisa com participantes ativos e assistidos, por 

e-mail. O questionário foi encaminhado para 5.186 participantes com 

e-mail cadastrado na Entidade e respondido por 912. 

Dos 18% que responderam à pesquisa, 41% informaram que leem o infor-

mativo, 70% disseram que preferem receber por e-mail síntese dos fatos 

mais importantes e 30% trimestralmente por e-mail em formato jornal.
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n BANNERS

No site, assuntos que merecem destaque foram retratados por meio de 

banners, com link para o conteúdo completo. 

Conteúdo Mês

Plano Família Março

Orientações de funcionamento na pandemia Março

Relatório Anual de Atividades Maio

Mudanças nos planos de benefícios Julho

Adiamento parcela de empréstimo Julho

Como alterar os beneficiários online Agosto

Contribuição Voluntária Outubro

n E-MAIL MARKETING

Os comunicados aos participantes por e-mail marketing foram intensificados 

em 2020.

Conteúdo Público Mês

Eleições Previndus 2020 Ativos e Assistidos Janeiro

Calendário de Pagamento Assistidos Janeiro

Informe de Rendimentos Assistidos Fevereiro

Orientações Funcionamento na Pandemia Ativos e Assistidos Março

Previndus em todas as circunstâncias  
conte com a gente

Ativos e Assistidos Março

Estratégia de Investimentos Ativos e Assistidos Março

Relatório Anual 2019 Ativos e Assistidos Maio

Atendimento Empréstimo por WhatsApp Ativos e Assistidos Maio

Adiamento de Parcelas de Empréstimos Ativos e Assistidos Maio

Novos telefones de atendimento 
empréstimos

Ativos e Assistidos Maio

Posição dos Investimentos Ativos e Assistidos Maio

Adiamento de parcela de empréstimos 
continua 

Ativos e Assistidos Junho

Informativo Previndus Ativos e Assistidos Julho

Nova Campanha - adiamento de parcelas  
de empréstimos 

Ativos e Assistidos Julho

Atualização de beneficiários online Ativos e Assistidos Agosto

Contribuição Voluntária Ativos Outubro

Contribuição Voluntária, redução de IR Ativos Novembro

Concessão de Empréstimo  
prazos fim de ano

Ativos e Assistidos Novembro

Mensagem de Boas Festas Ativos e Assistidos Dezembro
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n CAMPANHA DE ADIAMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO

Diante dos impactos negativos da pandemia de COVID-19 na economia e 

com a possibilidade de redução de jornada de trabalho, de contrato e de salá-

rios previstos nas medidas adotadas pelo governo em face à crise, a diretoria 

executiva entendeu a necessidade de minimizar as possíveis perdas financeiras 

dos participantes e decidiu adiar o pagamento de parcelas de empréstimos. 

RELACIONAMENTO  
COM PARTICIPANTES

Em função da pandemia de COVID-19, a Previndus focou no atendimen-

to digital aos participantes ativos e assistidos (aposentados e pensionistas), 

uma vez que toda a equipe passou a trabalhar em home office.  

No momento em que a Previndus não conseguiu fazer atendimento presencial, 

ampliou o número de telefones para o serviço de empréstimo pelo WhatsApp. 

Houve um aumento gradativo no número de atendimentos de forma geral 

em 2020. A equipe trabalhou com afinco para atender a todas as solicita-

ções dos participantes e às necessidades específicas de cada um. As ques-

tões mais demandadas foram sobre recadastramento de senha, resgate, 

autopatrocínio e empréstimo.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO POR CANAL

Com a aprovação da proposta pelo Conselho Deliberativo, a diretoria rea-

lizou duas campanhas divulgando as regras e os prazos. O sistema gerou 

automaticamente a prorrogação do prazo das prestações, sem incidências 

de encargos e as parcelas foram recalculadas com base no saldo devedor. 

Patrocinadora 1ª Campanha 2ª Campanha Total

Participantes Contratos Participantes Contratos Participantes Contratos

FIRJAN 564 817 369 527 933 1.344

SENAC 22 28 18 23 40 51

SESC 71 95 71 88 142 183

SEBRAE 4 6 4 6 8 12

PREVINDUS 1 1 1 1 2 2

Total 662 947 463 645 1.125 1.592

E-mail

1.801 2.5862.201

WhatsApp Telefone
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ADMINISTRAÇÃO  
EM HOME OFFICE 

A pandemia provocou mudanças na for-

ma de trabalho nas empresas em 2020. E 

isso não foi diferente na Previndus. As equi-

pes tiveram que se adaptar à nova realida-

de. A área de Tecnologia da Informação 

deu o suporte necessário para que todos 

os profissionais pudessem trabalhar de 

casa, o chamado home office.

Com isso, a Previndus pode dar continui-

dade ao trabalho que antes era feito pre-

sencialmente. Mesmo com todas as bar-

reiras, as equipes mantiveram a qualidade 

dos serviços. Diariamente, os diretores fi-

zeram reunião virtual para darem um posi-

cionamento do trabalho de suas equipes e 

alinharem as estratégias.

 A diretoria avaliou os desafios da retomada 

ao trabalho presencial e manteve o home 

office em 2020, que continua no início de 

2021. Para retomada do trabalho presen-

cial, acompanha as recomendações de 

saúde e de governo para elaborar um pla-

no que proporcione segurança aos cola-

boradores, participantes e parceiros.
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APERFEIÇOAMENTO  
DA EQUIPE 

A pandemia veio democratizar o conhecimento. Com a necessidade de 

maior aperfeiçoamento, a diretoria executiva ampliou o treinamento da 

equipe. Com o treinamento online, todos os profissionais e membros dos 

órgãos de governança puderam participar de mais cursos, seminários e 

congressos em relação ao ano anterior.

Foram diversos cursos de seguridade, benefícios, finanças, gestão de 

investimentos, comunicação e relacionamento, soluções tecnológicas, 

análise de riscos e performance, governança corporativa, práticas atua-

riais, gestão dos planos, técnicas de marketing e vendas, contabilidade, 

compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, desafios da nova previ-

dência e planos instituídos.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas para a gestão dos planos de benefícios 

em 2020 totalizaram 1,32% do Ativo Total, mesmo nível de 2019. O 

esforço para reduzir as despesas continuou em 2020, com redução de 

2,15% em relação ao ano anterior, porém houve também redução do 

ativo total da ordem de 2,00%.

R$ mil

2020 2019

Ativo Total 577.960 589.854

Despesas 7.641 7.809

Despesas / Ativo Total 1,3221% 1,3239%

Despesas Administrativas por Planos de Benefícios              R$ mil

PLANOS BD
(exceto SESC-

ARRJ)

PLANO BD
SESC-
ARRJ

PLANOS  
CD

TOTAL 
2020

Despesas Administrativas  1.096  346  6.199  7.641 

Administração Previdencial  814  258  4.615  5.687 

Pessoal e Encargos  643  204  3.656  4.503 

Conselheiros  5  -    18  23 

Dirigentes  308  98  1.751  2.156 

Pessoal Próprio  331  105  1.880  2.316 

Estagiários  1  1  6  8 

Treinamentos/Congressos e 

Seminários
 1  0  8  10 

Viagens e Estadias  0  -    2  3 

Serviços de Terceiros  138  44  791  974 

Pessoa Física  1  0  6  7 

Pessoa Jurídica  138  44  785  966 

Consultoria Atuarial  57  18  326  401 

Consultoria Contábil  6  2  36  44 

Consultoria Jurídica  3  1  18  22 

Informática  62  19  346  428 

Auditoria Contábil  4  1  24  30 

Outras  6  2  34  42 

Despesas Gerais  20  6  119  146 

Depreciações e 

Amortizações
 5  2  27  34 

Tributos  5  1  9  15 

TAFIC  5  1  9  15 

Outras Despesas  0  -    3  3 
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Os indicadores de gestão foram definidos no Plano de Gestão Administra-

tiva (PGA), aprovados pelo Conselho Deliberativo. Eles têm o objetivo de 

permitir uma melhor avaliação das despesas realizadas pela Previndus na 

administração dos planos de benefícios.

Índice de Desempenho do PGA 2020 2019

Custo Administrativo Previdencial  

em relação aos Recursos Garantidores
1,20% 1,27%

Custo Administrativo de Investimentos  

em relação aos Recursos Garantidores
0,41% 0,46%

Custo Administrativo total em relação  

às Contribuições Previdenciais de 

Patrocinadoras, Participantes e Administrativas

20,09% 16,08%

Custo Administrativo Previdencial em relação 

ao número de Participantes Ativos.
R$ 965,51 R$ 748,86

Custo Administrativo Previdencial em relação 

ao número de Participantes Assistidos.
R$ 1.448,27 R$ 1.123,29

Despesas Administrativas por Planos de Benefícios              R$ mil

PLANOS BD
(exceto SESC-

ARRJ)

PLANO BD
SESC-
ARRJ

PLANOS  
CD

TOTAL 
2020

Administração dos 
Investimentos

 282  89  1.584  1.954 

Pessoal e Encargos  196  62  1.117  1.375 

Dirigentes  76  24  431  531 

Pessoal Próprio  119  38  680  836 

Estagiários  2  -    6  8 

Treinamentos/Congressos e 

Seminários
 0  0  2  2 

Viagens e Estadias  -    -    1  1 

Serviços de Terceiros  67  21  374  462 

Pessoa Física  1  -    4  6 

Pessoa Jurídica  66  21  369  457 

Consultoria dos 

Investimentos
 18  6  104  127 

Consultoria Jurídica  3  1  17  21 

Consultoria Contábil  2  1  15  19 

Informática  33  11  180  223 

Auditoria de 

Investimentos
 4  1  22  27 

Outras  7  1  31  39 

Despesas Gerais  14  4  81  99 

Tributos  4  1  10  15 

TAFIC  4  1  10  15 
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PLANOS DE BENEFÍCIOS 

A Previndus administra planos 

de benefícios nas modalidades 

de contribuição definida (CD) e 

benefício definido (BD). 

n PLANOS CD

Todos os planos de Contribuição 

Definida encontram-se superavi-

tários na parcela de risco. No Pla-

no CD, por ser mais flexível, o par-

ticipante pode escolher a melhor 

forma de contribuir. As contribui-

ções do participante e da patro-

cinadora são alocadas em contas 

separadas. O cálculo do benefí-

cio é feito com base no montante 

das contribuições acumuladas ao 

longo do tempo, considerando a 

rentabilidade do período. O custo 

do Plano é definido previamente, 

ou seja, cada participante define 

quanto quer contribuir.
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PATROCINADORA
Patrimônio de 

Cobertura do Plano
(R$ mil)

Superávit
(R$ mil)

FIRJAN SESI 87.294 3.302

FIRJAN/CIRJ/IEL 27.423 1.267

FIRJAN SENAI 88.006 1.439

SEBRAE - RJ 7.167 786

PREVINDUS 6.941 31

SENAC - ARRJ 15.418 215

SESC - ARRJ 38.052 321

n PLANOS BD

Nos planos na modalidade BD, o benefício é estabelecido no momento da 

adesão do participante com base em valores prefixados ou em fórmulas de 

cálculo previstas em regulamento. Assim, para propiciar o benefício acor-

dado, o plano recolhe contribuições que podem variar no curso do tempo. 

Não há flexibilidade para escolha de percentual de contribuição. Por se 

tratar de um regime mutualista, as contribuições formam uma reserva co-

letiva, não existindo assim, o conceito de poupança individual. 

Plano BD SEBRAE-RJ, com R$ 5.404 mil de patrimônio de cobertura, regis-

trou superávit de R$ 394 mil.

Planos BD do Grupo FIRJAN, SENAC-ARRJ e SESC-ARRJ apresentaram si-

tuação deficitária e de acordo com o disposto na Resolução CNPC Nº 30, 

de 10/10/2018, a necessidade de equacionamento é identificada apenas 

após o cálculo do Ajuste de Precificação destes planos.

O Ajuste de Precificação é obtido com base na diferença entre o valor 

dos títulos públicos federais que são mantidos até o vencimento, consi-

derando a taxa de juros real anual utilizada na avaliação atuarial e o valor 

contábil desses títulos.

Desta forma, após a utilização do ajuste de precificação os resultados 

foram o seguinte: 

R$ mil  

SISTEMA 
FIRJAN

SENAC-ARRJ SESC-ARRJ

Equilíbrio Técnico (Déficit) (11.450) (547) (12.478)

Ajuste de Precificação 7.050 180 919

Equilíbrio Técnico Ajustado (4.400) (367) (11.559) 

Limite de Déficit Técnico 
Acumulado

(11.380) (1.640) (3.161)

Valor a ser equacionado - -  (8.398)

Como o Equilíbrio Técnico Ajustado do plano patrocinado pelo SESC-

-ARRJ, na modalidade Benefício Definido, ultrapassou o limite legal, de-

verá ser apresentado um plano de equacionamento até o final do exer-

cício de 2021, de acordo com a Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018 

e alterações posteriores.

Com relação aos planos patrocinados pelo SISTEMA FIRJAN e SENAC-ARRJ 

não há obrigatoriedade de equacionamento dos déficits referentes à 2020, 

pois encontram-se dentro do limite permitido pela legislação.
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ALTERAÇÕES  
NOS REGULAMENTOS  
DOS PLANOS BD

A Previndus fez alterações nos regulamentos dos planos de Benefício De-

finido do Grupo FIRJAN, SEBRAE-RJ, SENAC-ARRJ E SESC-ARRJ. A mudan-

ça do cálculo da pensão por morte e a redução do valor desse benefício 

foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e pela Superintendência Na-

cional de Previdência Complementar (Previc).

A decisão foi embasada pelo estudo realizado pela Willis Towers Watson 

Consultoria Atuarial Ltda, que teve o objetivo de amenizar o crescimento do 

déficit dos planos BD, em especial, por conta do aumento da longevidade. 

A revisão foi necessária, porque os planos na modalidade benefício defini-

do, quando da criação, levaram em consideração o mutualismo e a solida-

PLANOS BD PLANOS CD

2020 FIRJAN SEBRAE-RJ
SENAC-

ARRJ
SESC-ARRJ

FIRJAN/
CIRJ/IEL

PREVINDUS SEBRAE-RJ SENAI-RJ SESI-RJ
SENAC-

ARRJ
SESC-ARRJ

Contribuições 
recebidas  
(R$ mil) 

10.474 384 1.631 1.978 1.592 382 338 6.925 7.942 2.952 6.618

Benefícios 
pagos  (R$ mil)

-24.770 -809 -1.962 -11.664 -2.380 -53 -799 -10.379 -12.644 -1.085 -2.261

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS  
E BENEFÍCIOS PAGOS

riedade, sem preocupação com a longevidade, comportamento das taxas 

de juros e outras hipóteses atuariais.  O cenário atual é de sobrevivência 

maior dos participantes e taxas de juros historicamente baixas.

O estudo contemplou a modificação do cálculo da pensão por morte de 

75% para 50% no grupo familiar e elevação da cota individual de 5% para 

10% por cada dependente, até no máximo de cinco dependentes, e redu-

ção do pecúlio por morte de quíntuplo para o dobro da suplementação.



24

RA Previndus 
2020

Gestão 
Previdencial  
e Atuarial

ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO  
DO PATROCINADOR

O regulamento do Plano de Benefícios permite a alteração do percen-

tual de contribuição tanto para participantes como para patrocinadoras. 

E em 2020, o Grupo FIRJAN  e  a Previndus decidiram reduzir o percen-

tual em 50%. Ou seja, para cada 1 real do participante  a patrocinadora 

contribuirá com 0,50 centavos.

REGULAMENTO  
PLANO FAMÍLIA

O Regulamento do Plano Instituído Setorial Família Previndus foi aprova-

do, em dezembro de 2020, pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), assim como o convênio de adesão da Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 

na condição de instituidora setorial do plano.

O plano foi criado pela Previndus para oferecer aos familiares dos seus par-

ticipantes a oportunidade de acessar um plano de previdência com regula-

mento flexível e atraente, que permite a realização de projetos de médio e 

longo prazos. Foi construído na modalidade de contribuição definida, cuja 

renda é resultante das contribuições efetuadas, do tempo de acumulação 

e da rentabilidade das aplicações.

Podem participar do Plano Família, que começa a ser divulgado em 2021, 

o próprio participante dos planos administrados pela Previndus e os seus 

familiares até o 4º grau e por afinidade até o 2º grau.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
E FINANCEIRA

n ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

A Previndus divulgou em 2020 a importância de aumentar o percentual de 

contribuição no Plano CD. Quanto mais o participante aumenta o percen-

tual, maior é o seu patrimônio no futuro. 

A alteração de contribuição, seja para aumento ou redução de percentual, 

aconteceu ao longo do ano. Houve 92 ampliações de percentuais em 2020.

34

2 1

44

47
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n CAMPANHA  

DE CONTRIBUIÇÃO 

VOLUNTÁRIA

A Previndus registrou aumento de 

25,3% dos valores e de 176% da 

quantidade de contribuições vo-

luntárias em 2020 em comparação 

com 2019. Contribuiu para esse re-

sultado a campanha de divulgação 

que explicou as vantagens do au-

mento do benefício e do incentivo 

fiscal. As contribuições para o pla-

no de previdência podem ser de-

duzidas no imposto de renda até o 

limite de 12% da renda bruta anual.

PATROCINADORAS
2020 2019

Qtd Contribuições (R$) Qtd Contribuições (R$)

FIRJAN SESI 29  91.430,00 12  64.300,00 

FIRJAN 7  46.500,00 4  70.932,00 

FIRJAN SENAI 12  84.770,00 3  35.000,00 

PREVINDUS 9  8.750,00 1  4.500,00 

SENAC-ARRJ 1  30,00 0  -   

SESC-ARRJ 11  15.059,79 5  22.000,00 

TOTAL 69  246.539,79 25  196.732,00 

COMPOSIÇÃO

POR 

PATROCINADORA
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n RETENÇÃO DE PARTICIPANTES

A Previndus teve um resultado positivo de retenção de participantes em 

2020. Registrou aumento do número de autopatrocinados em 425% e a 

queda de 1% no resgate.

Houve a divulgação da possibilidade de o participante manter o plano em 

caso de desligamento da patrocinadora, na condição de autopatrocinado, 

efetuando as contribuições de participante e da patrocinadora, podendo 

inclusive reduzir o percentual de contribuição que vinha praticando para 

não afetar o seu orçamento financeiro. Ofereceu como incentivo a sus-

pensão da cobrança da contribuição administrativa para os participantes 

que optaram pelo autopatrocínio em 2020. 

Além da manutenção da aposentadoria futura, o autopatrocínio garante os 

benefícios das coberturas de morte e invalidez. Mas o participante que não 

tinha condições de permanecer no plano como autopatrocinado poderia 

escolher a alternativa do resgate. No entanto, resgatar no momento de 

pandemia não era uma boa decisão, pois os recursos foram afetados pela 

extrema queda dos mercados financeiros, em fevereiro e março.

Os que não tiveram a possibilidade de permanecer, a opção de res-

gate parcelado foi a melhor escolha. Neste caso, o participante pode 

resgatar seu saldo de reserva em até 12 parcelas, e com isso, contar 

com uma renda mensal durante um ano, com a vantagem de diluir o 

imposto de renda a pagar.

n ADESÃO DE PARTICIPANTES

Mesmo com um ano afetado pela pandemia, a Previndus ganhou 53 novos 

participantes, empregados das patrocinadoras que não fizeram a adesão 

no momento da admissão. 

Em 2020, a Entidade reforçou a divulgação da importância de um plano 

de previdência para garantir mais uma renda na aposentadoria, além da 

previdência oficial, e dar proteção aos familiares. O conteúdo foi replicado 

na Intranet de todos os patrocinadores.

A divulgação teve impacto positivo também com novos contratados das 

patrocinadoras, resultando na adesão de 263 empregados aos planos de 

previdência da Previndus.
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Gestão Financeira e de Investimentos

CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2020 iniciou com rela-

tivo otimismo no País, sobretudo 

com expectativas relacionadas à 

continuidade de um quadro de 

inflação controlada e juros baixos, 

associado à retomada do cresci-

mento. No entanto, logo nas pri-

meiras semanas, a percepção de 

que a desconhecida doença que 

havia surgido na China iria rapida-

mente se espalhar pelo mundo 

trouxe uma reviravolta. 

Os mercados financeiros do Bra-

sil e do mundo reagiram de forma 

intensa e foram acometidos por 

forte desvalorização dos preços 

dos ativos, tendo em vista que 

as principais medidas de enfren-

tamento seriam a redução da 

mobilidade das pessoas, com as 

políticas de isolamento social e 

fechamento das economias. 

Os governos do Brasil e do mun-

do reagiram, contudo, de forma 

rápida, em paralelo ao agrava-

mento contínuo do quadro sani-
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tário. Lançaram mão de instrumentos variados para evitar o colapso 

econômico, fornecendo ajuda direta a pessoas, crédito facilitado a em-

presas e adoção de políticas monetárias frouxas, entre outras.

Mesmo com o desenrolar deletério da pandemia, as economias conse-

guiram iniciar de forma menos negativa o segundo semestre, marcado 

pela incerteza adicional trazida pelas eleições americanas. Mas o de-

sempenho econômico não foi homogêneo entre os países, ditado pela 

evolução e capacidade de contenção da pandemia e expectativa de 

vacinação em larga escala.

Em termos econômicos, 2020 no Brasil foi caracterizado por muita in-

certeza e volatilidade no mercado de ativos, queda da atividade econô-

mica e consequente elevação do desemprego. As perspectivas ficaram 

um pouco mais claras, em dezembro de 2020, com o início previsto da 

vacinação no País e não aprofundamento do desequilíbrio fiscal.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

As Políticas de Investimentos 2020-2024 dos planos da Previndus, 

aprovadas em 2019, foram revistas em 2020 para o período de 2021-

2025, como recomenda o órgão legislador do setor de previdência pri-

vada, e adequadas ao cenário de pandemia, que influenciou negativa-

mente o mercado financeiro.

Os documentos estabelecem as diretrizes dos investimentos para que os 

profissionais internos ou externos possam gerir os ativos dos planos de 

benefícios no longo prazo. Elas são publicadas no site da Previndus, para 

que os participantes e patrocinadoras possam saber como estão sendo 

administrados os recursos que depositam mensalmente nos planos.

n PLANOS CD

Para os planos de Contribuição Definida houve aumento nas metas 

de alocação em Renda Variável de 3,07% para 10,00% e Investimentos 

no Exterior de 0,00% para 5,00%. Ocorreu, ainda, redução na meta 

de alocação em Fundos de Renda Fixa de 80,30% para 69,20% e em 

Multimercados Estruturados de 10,86% para 10,00%.

n PLANOS BD

Para os planos de Benefício Definido, as principais alterações 

aconteceram nas metas de alocação do plano BD SESC-ARRJ, com 

redução da Renda Fixa de 99,71% para 51,00%. Em sentido oposto, o 

plano passou a poder contar com investimentos em Multimercados 

Estruturados, de 19,40%, investimento no Exterior, de 4,70%, Renda 

Variável com 24,80%.

As metas de alocação dos planos de benefício definido do grupo 

SENAC-ARRJ, FIRJAN e SEBRAE-RJ também passaram por revisões. A 

alocação-alvo em Renda Variável aumentou para 3,63%, Multimercados 

Estruturados para 1,16% e Investimentos no Exterior para 4,37%. Por ou-

tro lado, a classe de Renda Fixa sofreu redução de 99,71% para 90,62%.

ESTRATÉGIAS  
E MONITORAMENTO  
DOS INVESTIMENTOS

O cenário econômico incerto em 2020 fez com que a Previndus in-

tensificasse o monitoramento dos investimentos no ano, avaliando 

continuamente a conjuntura e suas consequências para encontrar as 

melhores soluções.
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A Previndus acreditou na estratégia e acompanhou a gestão e a capa-

cidade de resiliência em ambientes adversos das gestoras que adminis-

tram os fundos que compõem o seu portfólio. A equipe fez um trabalho 

de monitoramento minucioso e próximo com os gestores contratados, 

consultorias especializadas e outros agentes do mercado financeiro.

DIVERSIFICAÇÃO  
DO PORTFÓLIO  
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

A diversificação dos investimentos, tradicionalmente, permite aumento 

da rentabilidade e simultaneamente a diluição de riscos. Com a taxa de 

juros básica da economia a níveis historicamente baixos e a necessidade 

de atingir as metas dos planos, a Previndus optou em 2020 por continuar a 

investir uma pequena parte dos ativos em aplicações de maior risco, como 

fundos de ações e multimercados, que apresentam estratégias variadas.

Apesar do cenário adverso nos mercados globais em 2020, a Diretoria 

continuou revisando as estratégias, em busca de novas oportunidades de 

investimentos e realizou os primeiros investimentos na classe de ativos 

de Investimento no Exterior para os portfólios do Plano BD SESC-ARRJ, 

em outubro, e Planos CD, em dezembro. A gestora escolhida foi a M 

Square Investimentos, especialista na gestão desse tipo de fundo e com 

histórico de ganhos consistentes.

Outra oportunidade do cenário econômico adverso foi o aumento na re-

muneração das NTN-Bs, títulos emitidos pelo governo federal e que têm  

rendimento composto por inflação + juros.  Em abril, a Diretoria novamen-

te aprovou e promoveu a aquisição de cerca de R$ 9 milhões de reais, em 

NTN-Bs, com remuneração média de 4,51% + IPCA, para a carteira do pla-

no BD SESC-ARRJ, o que contribuiu para a rentabilidade positiva de 2020.

Todas as decisões continuaram sendo embasadas em estudos técnicos 

conduzidos pela consultoria terceirizada e pela área de investimentos da 

Previndus, seguindo as Políticas de Investimentos dos planos, bem como 

todo o trâmite de aprovações internas junto ao Conselho Deliberativo.

Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmentos PLANOS CD
PLANOS BD  

FIRJAN, SENAC-
ARRJ E SEBRAE-RJ

PLANO BD  
SESC-ARRJ

Renda Fixa 75,0% 98,1% 68,7%

Multimercados 10,3% -  8,7%

Renda Variável 7, 2% 1,7% 18,7%

Exterior 2,0% -  3,8%

Empréstimos 5,5% 0,2% 0,1%

Total 100% 100% 100%

(Dezembro/2020)

DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS 

A pandemia da Covid-19 afetou muito a economia. Mesmo com a re-

visão das estratégias de 2020 para adequação ao novo cenário, muito 

adverso, foi difícil obter rentabilidade dos investimentos acima das me-

tas estabelecidas para os planos de benefícios administrados pela Pre-

vindus. No entanto, o resultado foi positivo em todos os planos.
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n PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

A rentabilidade dos investimentos dos planos de contribuição definida 

(Planos CD) foi de 3,07% e ficou próxima da meta gerencial de 3,78% 

(CDI+1% aa). Os três primeiros meses do ano foram cruciais, com desem-

penho negativo de 3,24%. 

Considerando um período maior de desempenho, os resultados supera-

ram as metas. Os planos CD, que têm patrimônio da ordem de R$ 260,3 

milhões e 5.889 participantes ativos e assistidos, em 24 meses registra-

ram rentabilidade de 14,94%, em 36 meses, de 23,29%, tendo a respectiva 

meta sido de 11,07% e de 19,39%.

A carteira de investimentos dos Planos CD é bem diversificada, para obter 

maior rentabilidade e diluir os riscos, e conta na composição com fundos 

multimercados e fundos de ações que passaram a fazer parte da carteira 

em 2019. Esses investimentos contribuem para  alavancar os resultados e 

foram decisivos para a rentabilidade obtida no ano anterior. Mas em um 

ano atípico, como foi 2020, a carteira teve desempenho abaixo do pro-

gramado. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores, que acumulou perdas 

de 36,9% de janeiro a março/2020, mesmo fechando o ano positivo em 

2,9%, ficou muito abaixo do resultado que se esperava para o ano. 

n PLANOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Os investimentos do Plano BD SESC-ARRJ, de janeiro a março, regis-

traram rentabilidade negativa de 6,80%, por conta da proporção de 

18% em Renda Variável, classe de investimento que mais sofreu com a 

crise. Essa participação elevada se explica pela disponibilidade maior 

de recursos em caixa em 2019, que pelos juros baixos foi direcionada 

para maior risco.

A rentabilidade do plano teve recuperação nos meses seguintes, fe-

chando o ano com 4,46%, resultado ainda abaixo da meta atuarial de 

11,32% (INPC+5,57% aa). Em 24 meses, a rentabilidade atingiu 14,38% e 

em 36 meses, 25,30%, com a respectiva meta de 22,25% e de 33,63%. O 

patrimônio do Plano fechou o ano com R$ 79,9 milhões e 223 partici-

pantes ativos e assistidos.

Os planos de benefício definido do grupo FIRJAN, SENAC-ARRJ e 

SEBRAE-RJ não foram tão impactados, uma vez que têm na composição 

da carteira mais títulos do governo federal (NTN-Bs) adquiridos no passa-

do, que remuneram acima da inflação. A rentabilidade alcançada foi de 

9,94%, para uma meta de 10,90% (INPC+5,17% aa). Em 24 meses, a rentabi-

lidade atingiu 20,52% e em 36 meses, 32,02%, frente a respectiva meta de 

21,79% e de 33,12%. O patrimônio dos planos encerrou 2020 com R$ 124,2 

milhões, contando com 731 participantes ativos e assistidos.

Rentabilidade de Classe de Ativos por Plano

Classe de Ativos PLANOS CD

PLANOS BD  
SENAC-ARRJ, 

FIRJAN E  
SEBRAE-RJ

PLANO BD 
SESC-ARRJ

Renda Fixa 1,64% 9,90% 4,82%

Multimercados 10,07% - 1,60%

Renda Variável 1,44% 5,73% 4,20%

Investimento no 
Exterior

0,71% - 0,71%

Empréstimos 13,61% 14,62% 13,69%

Rentabilidade Total 3,07% 9,94% 4,46%
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RESULTADO DOS INVESTIMENTOS POR CARTEIRA

Indicadores PL (R$ mil) 2019 2020 24 Meses 36 meses

Fundos 246.220 11,24% 2,45% 13,97% 21,61%

Renda Fixa 195.334 10,28% 1,64% 11,98% 19,45%

Previndus Master MM - Itaú Asset 195.334 10,36% 1,64% 12,17% 19,58%

Estruturado 26.923 10,32% 10,07% 22,23% -

Itaú Hedge Plus MM FICFI - Itaú Asset 14.091 14,73% 18,43% 35,88% -

Kinea Chronos FI MM - Kinea Investimentos 5.483 7,56% 1,96% - -

Bahia AM Maraú Estruturado FIC de FIM - Bahia Asset 5.332 6,07% 0,54% - -

Absolute EP Alpha  Global FIC de FIM - Absolute Investimentos 2.016 - 0,81% - -

Renda Variável 18.801 30,63% 1,44% - -

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities 5.516 37,54% -5,79% - -

Apex Ações 30 FIC FIA - Apex Capital 5.812 25,42% -7,32% - -

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset 7.473 12,24% 17,46% - -

Exterior 5.162 - 0,71%  - -

M Square Global FIC FIM IE - M Square Investimentos 5.162 - 0,71% - -

Empréstimos 14.079 16,13% 13,61% 31,94% 54,88%

Investimentos 260.299 11,52% 3,07% 14,94% 23,29%

n PLANOS CD
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Indicadores PL (R$ mil) 2019 2020 24 Meses 36 meses

Fundos  123.936 9,61% 9,84% 20,39% 31,87%

Renda Fixa  121.811 9,05% 9,90% 19,84% 31,26%

Absoluto FI MM - Itaú Asset  121.811 9,36% 9,90% 20,19% 31,10%

Renda Variável  2.125 13,46% 5,73% - -

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities  956 14,39% -5,79% - -

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset  1.169 12,24% 17,46% - -

Empréstimos  223 15,82% 14,62% 32,76% 54,80%

Investimentos  124.158 9,62% 9,94% 20,52% 32,02%

Indicadores PL (R$ mil) 2019 2020 24 Meses 36 meses

Fundos  79.801 9,49% 4,45% 14,36% 25,26%

Renda Fixa  54.825 9,05% 4,82% 14,47% 25,19%

Absoluto FI MM - Itaú Asset  29.278 9,36% 9,90% 20,19% 31,10%

Previndus Master MM - Itaú Asset  25.547 0,37% 1,64% - -

Estruturado  7.058 1,62% 1,60% - -

Itaú GlobalDinâmico Plus MM FICFI - Itaú Asset  4.364 1,59% 3,22% - -

Kinea Chronos FI MM - Kinea Investimentos  1.748 0,84% 1,96% - -

Lacan Florestal III Federal FIP - Lacan Investimentos  946 - -4,41% - -

Renda Variável  14.897 13,48% 4,20% -

Leblon Ações II FIC FIA - Leblon Equities  7.235 14,39% -5,79% - -

Constellation Instit FIC FIA - Constellation Asset  7.662 12,24% 17,46% - -

Exterior  3.021 - 0,71%  -    - 

M Square Global FIC FIM IE - M Square Investimentos  3.021 - 0,71% - -

Empréstimos  60 15,69% 13,69% 31,53% 53,37%

Investimentos  79.861 9,50% 4,46% 14,38% 25,30%

n PLANOS BD n SENAC-ARRJ, FIRJAN e SEBRAE-RJ 

n PLANOS BD n SESC-ARRJ
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO POR PLANOS DE BENEFÍCIOS

FIRJAN 
BD

SEBRAE 
BD

SENAC 
BD

SESC  
BD

FIRJAN 
CD

PREVINDUS 
CD

SEBRAE 
CD

SENAI  
CD

SESI  
CD

SENAC 
CD

SESC  
CD

Fundos de Investimento 116.915 3.626 3.395 79.801 26.268 7.459 5.761 76.385 78.774 15.069 36.503

Renda Fixa 114.990 3.570 3.251 54.825 20.014 5.987 4.652 61.324 60.858 12.160 30.339

Absoluto FI MM - Itaú Asset 114.990 3.570 3.251 29.278  -    -    -    -    -    -    -   

Previndus Master MM - Itaú Asset  -    -    -   25.547 20.014 5.987 4.652 61.324 60.858 12.160 30.339

Renda Variável 1.925 56 144 14.897 1.938 478 519 6.181 6.484 927 2.274

Apex Ações 30 FIC FIA -  
Apex Capital

0  -    -    -   599 148 161 1.911 2.005 287 703

Constellation Instit FIC FIA - 
Constellation Asset Management

1.059 31 79 7.662 770 190 206 2.457 2.577 368 904

Leblon Ações II FIC FIA -  
Leblon Equities

866 25 65 7.235 569 140 152 1.813 1.902 272 667

Estruturado  -    -    -   7.058 3.622 834 495 7.452 9.593 1.663 3.264

Itaú Hedge Plus MM FIC FI -  
Itaú Asset

 -    -    -    -   1.896 437 259 3.900 5.021 870 1.708

Bahia AM Maraú Estruturado FIC 
de FIM - Bahia Asset

 -    -    -    -   717 165 98 1.476 1.900 329 646

Absolute EP Alpha  Global FIC de 
FIM - Absolute Investimentos

 -    -    -    -   271 62 37 558 718 125 244

Kinea Chronos FI MM -  
Kinea Investimentos

 -    -    -   1.748 738 170 101 1.518 1.954 339 665

Itaú Global Dinâmico MM FICFI - 
Itaú Asset

 -    -    -   4.364  -    -    -    -    -    -    -   

Lacan Florestal III Federal FIP - 
Lacan Investimentos

 -    -    -   946  -    -    -    -    -    -    -   

Exterior  -    -    -   3.021 694 160 95 1.429 1.839 319 626

M Square Global FIC FIM IE -  
M Square Investimentos     

3.021 694 160 95 1.429 1.839 319 626

Empréstimos 183 1 39 60 728 158 86 5.487 5.091 617 1.912

Total 117.098 3.627 3.434 79.861 26.996 7.617 5.847 81.873 83.865 15.686 38.416

 (R$ mil)
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INVESTIMENTOS  
RESPONSÁVEIS 

A Previndus, em 2020, fez seus primeiros aportes no fundo FIP Flores-

tal da Lacan Investimentos, de cerca de R$ 1 milhão, dos R$ 4 milhões 

comprometidos com a gestora. Os recursos serão utilizados para plan-

tação de novas florestas (as chamadas greenfield) e aquisição de flores-

tas já plantadas (conhecidas como brownfield).

Devido ao fundo estar na fase pré-operacional, de captação de recur-

sos para a plantação de novas florestas e ainda não ter reavaliado suas 

florestas plantadas em 2020, a rentabilidade foi negativa em 4,41%. Para 

2021, espera-se um resultado positivo para os ativos brownfield.

O FIP Florestal da Lacan Investimentos aplica recursos em projetos flo-

restais, voltado para produção de eucalipto e pinus, e tem como meta 

rentabilidade de IPCA mais 8% ao ano.

No que diz respeito aos investimentos tradicionais, a Previndus também 

vem implementando, para a seleção dos gestores dos recursos de seus 

planos, os critérios ambiental, social e de governança (ASG). Nessa ca-

tegoria encaixa-se o fundo Constellation Institucional FIC FIA, gerido 

pela Constellation Asset Management, que adota os critérios ASG em 

conjunto com outras análises qualitativas e quantitativas para a seleção 

das ações que compõem seu portfólio, inclusive com metodologia pró-

pria e incentivando as empresas investidas a manterem ou aprofunda-

rem a adesão a tais diretrizes. 

O fundo é o único que faz parte do portfólio de todos os planos ad-

ministrados pela Previndus e em 2020 foi o único de renda variável da 

carteira que apresentou performance positiva de 17,46%, enquanto o 

Leblon Ações II registrou desempenho negativo de 5,79%, assim como 

o Apex Ações 30 que teve rentabilidade negativa de 7,32%.
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DESPESAS  
COM OS INVESTIMENTOS  
JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

Despesas 2020 PLANOS CD (R$) PLANOS BD (R$) PLANO SESC BD (R$)

1. Custódia  116.171,04  58.700,72  41.127,02 

2. Corretagens  1.124,18  180,82  1.145,42 

3. Taxa de Administração  1.098.441,12  123.871,96  448.142,85 

4. Taxa de Performance  667.569,57  31.803,68  197.110,18 

5. Despesas Gerais  3.115,48  2.436,02 -2.271,02 

6. Outras Taxas  109.734,08  71.768,11  43.759,75 

6.1. Taxa ANBIMA  4.358,66  3.310,07  1.651,02 

6.2. Taxa SELIC  7.315,49  4.830,85  2.341,66 

6.3. Taxa CETIP  54.613,82  28.544,49  18.913,16 

6.4. Auditoria  6.898,73  11.536,48  4.170,44 

6.5. Outras Despesas  36.547,39  23.546,22  16.683,47 

Total  1.996.155,47  288.761,31  729.014,20 
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Demonstrações Contábeis e Financeiras

n DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

n ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

n RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

n PARECER ATUARIAL DOS PLANOS

Plano CD

Plano BD

n PARECER DO CONSELHO FISCAL

https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/DEMONSTRATIVOS-CONTABEIS-PREVINDUS-2020-.pdf-D4Sign.pdf
https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Ata-Conselho-Deliberativo-281-Balanco-1-1.pdf-D4Sign-1.pdf
https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Parecer-do-auditor-cont%C3%A1bil.pdf
https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Pareceres-Planos-CD-juntos.pdf
https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Pareceres-Plano-BD-juntos.pdf
https://www.previndus.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Parecer-Conselho-Fiscal-01-2021-balanco.pdf-D4Sign.pdf
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