APRESENTAÇÃO

A Sul Previdência tem a sa sfação de apresentar todas as conquistas e evoluções
que ob vemos no ano de 2016. Apesar das diversas turbulências econômicas e
polí cas desse ano vemos crescimento expressivo de par cipantes e assis dos,
proporcionando mais robustez e segurança para nossos planos.
O Exercício ﬁnalizou com 392 par cipantes e 648 beneﬁciários no PlenoPrev e 113
par cipantes e 152 beneﬁciários no MicroPrev, totalizando 505 par cipantes e 800
beneﬁciários. O incremento de mais de 44% no número de par cipantes e mais de
48% no número de beneﬁciários em comparação com o ano anterior, se deu graças
ao forte trabalho de expansão proposto pela área de Fomento
Os inves mentos foram man dos no perﬁl conservador proposto pela En dade,
que com sólida gestão ﬁnanceira possibilitou o retorno ﬁnanceiro de 11,62% no
MicroPrev e de 12,18% no PlenoPrev. A evolução do patrimônio con nuou a
registrar grande crescimento superando o patamar de cinco milhões de reais. O
detalhamento desses números está apresentado na secção Demonstra vos de
Inves mentos – 2016.
A á re a a d m i n i st rava d a E n d a d e m a nteve s e u s a l to s n í ve i s d e ge stã o e
comprome mento com o constante aperfeiçoamento de a vidades, visando
sempre as melhores prá cas de Governança Corpora va.
A seguir estão apresentadas a situação contábil ﬁnanceira da En dade, as
manifestações dos colegiados e o relatório dos auditores independentes, na forma
prevista na legislação atual.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstrações Contábeis Consolidadas em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores em Milhares de Reais)
I - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
Disponível
Realizável
Investimentos
Títulos Públicos
Fundos de Investimento
Permanente
Imobilizado

2016
49
5.184
5.184
3.941
1.243
9
9

2015

PASSIVO
24 Exigível Operacional
2.702
Gestão Previdencial
2.702
Gestão Administrativa
2.344 Patrimônio Social
358 Patrimônio de Cobertura do Plano
9
Provisões Matemáticas
9
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
TOTAL DO ATIVO
5.242
2.735 TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

2016
69
64
5
5.173
5.151
5.151
1.135
4.016
22
11
11
5.242

2015
48
43
5
2.687
2.652
2.652
2.652
35
3
32
2.735

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)

DESCRIÇÃO
A) Patrimônio Social - Início do Exercício
1. Adições
Contribuições Previdenciais
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial
Receitas Administrativas
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa
2. Destinações
Benefícios
Despesas Administrativas
3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2)
Provisões Matemáticas
Fundos Administrativos
B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3)

2016
2.687
2.909
2.349
417
140
1
-423
-260
-163
2.486
2.499
-21
5.173

2015
variação %
1.627
65,15%
1.211
140,21%
870
170,00%
218
91,28%
122
14,75%
2
-50,00%
-151
180,13%
-34
664,71%
-117
39,32%
1.060
134,53%
1.053
137,32%
7
-400,00%
2.687
92,52%

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE
BENEFÍCIOS – MICROPREV (CNPB 2010002318)

(+)
(+)
(-)
(-)
(+/-)

(+/-)

DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Início do Exercício
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial
2. Destinações
Benefícios
Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)
C) Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
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2016
468
243
184
59
-78
-61
-16
166
166
634
11
11

2015
variação %
345
35,65%
168
44,64%
125
47,20%
42
40,48%
-45
73,33%
-20
205,00%
-25
-36,00%
123
34,96%
123
28,46%
468
35,47%
32
-65,63%
32
-65,63%
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III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE
BENEFÍCIOS – PLENOPREV (CNPB 2011001765)
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Início do Exercício
1. Adições
(+)
Contribuições
(+)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial
2. Destinações
(-)
Benefícios
(-)
Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-)
Provisões Matemáticas
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

2016
2.187
2.545
2.187
358
-204
-198
-5
2.341
2.341
4.528

2015
variação %
1.256
74,12%
950
167,89%
775
182,19%
175
104,57%
-20
920,00%
-14
1314,29%
-6
-16,67%
931
151,45%
931
151,45%
2.187
107,04%

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
MICROPREV (CNPB 2010002318)
DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Fundos de Investimento
2. Obrigações
Operacional
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
5. Ativo Líquido (1-2-3)
Provisões Matemáticas
Fundos Previdenciais

2016
647
1
11
636
532
104
3
3
11
11
634
623
11

2015
variação %
503
28,63%
3
-66,67%
32
-65,63%
468
35,90%
426
24,88%
42
147,62%
3
0,00%
3
0,00%
32
-65,63%
32
-65,63%
468
35,47%
465
33,98%
3
266,67%

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
PLENOPREV (CNPB 2011001765)

DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Investimento
Títulos Públicos
Fundos de Investimento
2. Obrigações
Operacional
5. Ativo Líquido (1-2)
Provisões Matemáticas
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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2016
4.589
47
4.542
3.405
1.137
61
61
4.528
4.528

2015
variação %
2.227
106,06%
4
1075,00%
2.223
104,32%
1.908
78,46%
316
259,81%
40
52,50%
40
52,50%
2.187
107,04%
2.187
107,04%
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V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)
DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos
2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Depreciações e amortizações
Tributos
2.2. Administração dos Investimentos
Serviços de terceiros
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

2016
32
142
142
22
38
81
1
-163
-158
-37
-8
-1
-68
-35
-2
-7
-5
-5
-21
-21
11

2015
variação
25
36,00%
123
15,45%
123
15,45%
30
-26,67%
24
58,33%
67
20,90%
2
-50,00%
-116
40,52%
-116
36,21%
-32
15,63%
-2
-50,00%
-52
30,77%
-23
52,17%
-1
100,00%
-6
16,67%
7
-400,00%
7
-400,00%
32
-65,63%

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS MICROPREV (CNPB 2010002318)
DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas (1+3+4)
1. Provisões Matemáticas
1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)
Saldo de Contas - Parcela Participantes
3. Fundos
3.1. Fundos Previdenciais
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial

2016
637
623
623
623
103
520
11
11
3
3

2015
variação %
471
35,24%
465
33,98%
465
33,98%
465
33,98%
58
77,59%
407
27,76%
3
266,67%
3
266,67%
3
0,00%
3
0,00%

VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS
PLENOPREV
(CNPB
Sociedade de Previdência
Complementar
SUL2011001765)
PREVIDÊNCIA
CNPJ 12.148.125/0001-42
DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas (1+4)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas - Parcela Participantes
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

2016
4.589
4.528
1.135
1.135
3.393
3.393
3.393
61
61

2015
variação %
2.227
106,06%
2.187
107,04%
2.187
55,14%
2.187
55,14%
2.187
55,14%
40
52,50%
40
52,50%

As notas explica vas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2016 e 2015
(Valores em Milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 Apresentação
A Sociedade de Previdência Complementar SUL PREVIDÊNCIA é uma
en dade fechada de previdência complementar, cons tuída sob a
forma de sociedade de previdência complementar nos termos da Lei
Complementar n.º 109, de 29 de maio de 2001, e normas
subsequentes. Autorizada a funcionar pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, através da portaria
nº 432 de 11 de junho de 2010. A SUL PREVIDÊNCIA é uma en dade
sem ﬁns lucra vos, com autonomia administra va e personalidade
jurídica de direito privado, com a ﬁnalidade principal de ins tuir,
administrar e executar planos de natureza previdenciária. É inves da
na condição de Patrocinadora Fundadora, a Kravchychyn Advocacia e
Consultoria. A SUL PREVIDÊNCIA tem sede e foro na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, podendo manter
representações regionais ou locais. A SUL PREVIDÊNCIA possui 2
planos, conforme os registros no Cadastro Nacional de Planos de
Bene cios - CNPB:
CNPB

CÓDIGO

2010002318

MICROPREV

Plano de Benefícios Microprev

2011001765

PLENOPREV

Plano Misto de Benefícios - PLENOPREV

DENOMINAÇÃO

Para a consecução de seus obje vos, a En dade dispõe de recursos
oriundos das Contribuições de seus Patrocinadores, Empregadores,
Ins tuidores, Par cipantes e Assis dos, dotações, doações, legados,
auxílios, subvenções, rendas, contribuições, transferências de
recursos e incen vos de qualquer natureza que venham a ser feitos,
concedidos ou ins tuídos por pessoas sicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras, de direito privado ou público, bens móveis e imóveis
que venham a ser adquiridos, doados ou recebidos por transferência
de direitos e rendas ﬁnanceiras decorrentes das aplicações dos
recursos patrimoniais garan dores dos planos de bene cios. Em
observância ao ar go 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a SUL
PREVIDÊNCIA não distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos
seus recursos e mantém a escrituração de suas receitas e despesas
em livros formais capazes de assegurar a sua exa dão.

1.2 Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em
atendimento às disposições legais dos órgãos norma vos e
reguladores das a vidades das en dades fechadas de previdência
complementar, especiﬁcamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de
outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009,
alterada pela Instrução PREVIC nº 25 de 17 de dezembro de 2015, e
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de
janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, Resolução CNPC nº 12 de 19
de agosto de 2013, e as prá cas contábeis brasileiras.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de a vos e
passivos de curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da
Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da planiﬁcação contábil
padrão das EFPC reﬂete o ciclo operacional de longo prazo da sua
a vidade.

A SUL PREVIDÊNCIA apresenta mensalmente balancetes dos
planos de bene cios, do plano de gestão administra va e
consolidado, segregando os registros contábeis dos planos de
bene cios previdenciais administrados pela En dade, segundo a
natureza e a ﬁnalidade das transações. Os balancetes mensais são
enviados ao órgão ﬁscalizador.

As demonstrações contábeis foram aprovadas em 14 de
junho de 2017 e não há eventos subsequentes a serem
divulgados.

1.3 Sumário das principais prá cas contábeis
A contabilidade da SUL PREVIDÊNCIA é elaborada respeitando a
autonomia patrimonial do plano de bene cios de forma a
iden ﬁcar, separadamente, o plano de bene cios previdenciais
administrado pela En dade, bem como o plano de gestão
administra va, para assegurar um conjunto de informações
consistentes e transparentes, com obje vo de caracterizar as
a vidades des nadas à realização de funções predeterminadas
A SUL PREVIDÊNCIA adota métodos e critérios obje vos e
uniformes ao longo do tempo, sendo que as modiﬁcações
relevantes estão evidenciadas em Notas Explica vas, com a
quan ﬁcação dos efeitos nas demonstrações contábeis.
Os registros rela vos a contribuições de par cipantes vinculados
ao plano de contribuição deﬁnida e contribuição variável são
escriturados com base no regime de caixa, de acordo com item 8.1
do anexo C da Resolução CNPC nº 08 de 31 de outubro de 2011.
Todos os demais lançamentos contábeis são registrados com base
no Princípio da Competência, signiﬁcando que na determinação do
resultado são computadas as receitas, as adições e as variações
posi vas auferidas no mês, independentemente de sua realização,
bem como as despesas, as deduções e as variações nega vas,
pagas ou incorridas no mês correspondente.
O registro das despesas administra vas é feito por meio de sistema
de alocação direta, combinada com rateio de despesas comuns à
administração previdencial e de inves mentos, sendo que todos
os valores arrecadados a tulo de custeio administra vo do Plano
Plenoprev estão sendo usados para pagamento de suas despesas,
restando fundo administra vo apenas ao Plano Microprev.
A u lização dos procedimentos con dos nas Resoluções do CNPC
nº 15 e nº 16 de 2014, assim como a Instrução Norma va PREVIC
nº 19, de 2015 não são aplicáveis pelo SUL PREVIDENCIA, pois os
ajustes de preciﬁcação dos Títulos Públicos federais previstos não
se aplicam aos Planos de Contribuição Deﬁnida, por não
apresentaram superávit ou déﬁcit.
A comprovação de adequação das hipóteses biométricas,
demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras às caracterís cas da
massa de par cipantes e assis dos e do plano de bene cios de
caráter previdenciário é exigida apenas para os planos cujos
bene cios tenham seu valor ou nível previamente estabelecido e
cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a
assegurar sua concessão e manutenção, bem como para os planos
que adquiram caracterís ca de bene cio deﬁnido na fase de
concessão. Todos os valores estão apresentados em milhares de
reais e os arredondamentos foram feitos de maneira a aproximar
os valores quando totalizados.
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2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Balanço Patrimonial
2.1.1 Disponível
A denominação Disponível é usada para designar dinheiro em caixa e em bancos, bem como cheques em tesouraria e numerários em
trânsito, em 31 de dezembro os saldos eram os seguintes:
Descrição
IMEDIATO
Bancos Conta Movimento
Itaú
Sicoob
VINCULADO
Conta de Investimentos Bradesco
TOTAL DO DISPONÍVEL

2016
36
36
30
6
13
13
49

2015
24
24
24
24

2.1.2. Realizável
2.1.2.1. Inves mentos
Atendendo o disposto no § 2º do ar go 31 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 combinado com o ar go 6º da Resolução
CMN nº 3.972 de 24 de setembro de 2009, a carteira de inves mentos da En dade é administrada por terceiros. Os tulos encontram-se
custodiados em ins tuições ﬁnanceiras, na Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados - CETIP, no Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC.

2.1.2.1.1. Títulos Públicos Federais
a) Nota do Tesouro Nacional série B (NTN-B)
As Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) são tulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros deﬁnidos no
momento da compra. Por se tratar de um tulo pós-ﬁxado, a rentabilidade a ser recebida pelo inves dor variará até a data de vencimento.
O pagamento do principal é realizado em uma única parcela, na data de vencimento do tulo, porém o pagamento dos juros ocorre em
ﬂuxos periódicos, sob a forma de cupons semestrais .As Notas do Tesouro Nacional série B são indicadas para o inves dor que deseja obter
uma rentabilidade pós-ﬁxada periódica indexada à variação do principal indicador inﬂacionário do Brasil (IPCA).

b) Letra Financeira do Tesouro (LFT)
As Letras Financeiras do Tesouro (LFT) são tulos com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica da economia (taxa média das
operações diárias com tulos públicos registrados no sistema SELIC). Por se tratar de um tulo pós-ﬁxado, a rentabilidade a ser recebida
pelo inves dor variará até a data de vencimento. O pagamento do principal e dos juros é realizado em uma única parcela, na data de
vencimento do tulo. As Letras Financeiras do Tesouro são indicadas para o inves dor que deseja uma rentabilidade pós-ﬁxada indexada à
variação da taxa de juros básica da economia (SELIC).

2.1.2.1.2. Fundos de Inves mento
As quotas de fundos de inves mento estão registradas ao valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com
base no valor da quota do patrimônio e classiﬁcadas de acordo com a categoria de cada fundo.

a) Fundos Referenciados em DI
Fundo cuja carteira é composta por pelo menos 95% de tulos que acompanham a variação do CDI (Cer ﬁcado de Depósito Interbancário).
Estes fundos não podem usar deriva vos para alavancar rentabilidade e sim apenas para fazer hedge. Têm de possuir 80% da carteira
aplicada em tulos públicos federais ou tulos privados classiﬁcados como de baixo risco de crédito. Em 31 de dezembro a posição
consolidada da carteira apresenta os seguintes saldos:
Descrição
TÍTULOS PÚBLICOS
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
NOTAS DO TESOURO NACIONAL
NTN-B vencimento
NTN-B vencimento
NTN-B vencimento
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
LFT - vencimento
LFT - vencimento
LFT - vencimento
LFT - vencimento
FUNDOS DE INVESTIMENTO
REFERENCIADO
BEM FI REFERENCIADO DI TPF
Total Realizável Investimentos

vencimento

15/08/2018
15/05/2023
15/08/2030
01/03/2018
01/09/2020
01/03/2021
01/03/2022
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2016
3.941
3.941
1.480
801
332
347
2.461
515
582
253
1.111
1.243
1.243
1.243
5.184

2015
2.344
2.344
1.381
747
309
325
963
963
358
358
358
2.702
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2.1.3 Permanente
Registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados e estão contabilizados ao custo de aquisição, ajustado por depreciações de acordo
com a natureza e tempo de vida ú l dos itens que o compõem, e apresentava os seguintes saldos em 31 de dezembro:
Descrição

Tx.
Depreciação

IMOBILIZADO
Operacional Corpóreo
Bens Móveis
Computadores
Computadores - Custo
Depreciação Acumulada (-)
Móveis e Utensílios
Móveis e Utensílios - Custo
Depreciação Acumulada (-)
Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos - Custo
Depreciação Acumulada (-)
Total do Permanente

20%
10%

2016

Movimento
9
9
9
5
9
-4
1
2
-1
3
9

2015

-1
-1
-1
-1
2
2
-

9
9
9
6
9
-3
2
2
1
9

Todos os itens foram inventariados e classiﬁcados de acordo com a sua natureza conforme determina o item 12 do Anexo C da
Resolução CNPC nº 08 de 31 de outubro de 2011.

2.1.4. Exigível Operacional
2.1.4.1. Gestão Previdencial
Registra os repasses a tulo de cobertura para custeio dos bene cios de risco contratados a repassar á seguradora em janeiro
e valores recebidos sem iden ﬁcação. Em 31 de dezembro apresentava os seguintes valores:

Descrição
Mongeral Aegon Seguros e Previdência
Retenções a recolher – IRRF Resgate
Valores a identificar
Total Exigível da Gestão Previdencial

2016

2015
62
1
1
64

38
1
5
43

2.1.4.2. Gestão Administra va
Registra os compromissos a pagar assumidos pela en dade, e as retenções a recolher incidentes sobre estes. Em 31 de dezembro
apresentava os seguintes valores:

Descrição
Salários e Encargos
Tributos e retrenções
Total Exigível da Gestão Administrativa

2016

2015
4
1
5

4
1
5

2.1.5. Patrimônio Social
2.1.5.1 Patrimônio de Cobertura do Plano
Segundo a Instrução PREVIC N° 12, de 13 de outubro de 2014. Em seu Ar go 3º dispensa a elaboração e o
encaminhamento de Demonstrações Atuariais para os planos de bene cio cons tuídos na modalidade de contribuição deﬁnida cujos
saldos contábeis sejam nulos nas contas "Bene cio Deﬁnido" do grupo de contas das provisões matemá c as.

2.1.5.2. Fundos Previdenciais - Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar
Registra a cons tuição de fundos da Gestão previdencial, deﬁnidos em regulamento, pela reversão de sados da conta
“Saldo de Contas – Parcela Patrocinador” não resgatados por par cipantes, e apresenta os seguintes saldos em 31/12.

Descrição
Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar - MICROPREV
Total dos FUNDOS PREVIDENCIAIS
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11
11

2015
3
3
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2.1.5.3. Fundos Administra vos
Registra o fundo cons tuído com a diferença posi va apurada entre as receitas e despesas da Gestão
Administra va e apresenta os seguintes saldos em 31 de dezembro:

Descrição
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Total dos fundos Administrativos

2016
11
11

2015
32
32

O Fundo Administra vo está vinculado à Par cipação no Fundo Administra vo PGA do Plano MICROPREV.
Para ﬁns de consolidação das demonstrações a Par cipação no Plano de Gestão Administra va – PGA é eliminada através do Balancete de
Operações comuns, assim o somatório das contas patrimoniais do Plano de Bene cios Previdenciais e do Plano de Gestão Administra va
deve ser deduzido do saldo do Fundo Administra vo.
Classificação
DESCRIÇÃO
2016
2015
1.2.2.3
1.2.2.3.01
1.2.2.3.01
2.3.2.2.02
2.3.2.2.02.01
2.3.2.2.02.01

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Participação no PGA – Microprev
Participação no PGA - operações comuns
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA
Participação no Fundo Administrativo PGA - Microprev
Participação no Fundo Administrativo PGA - operações comuns

11
-11
11
-11

32
-32
32
-32

3. RESULTADO DAS OPERAÇÕES
3.1. Gestão Previdencial
O resultado do plano de bene cios previdenciais no exercício é formado pelas adições, subtraídas as deduções por pagamentos de
bene cios acrescidas ou deduzidas do ﬂuxo de inves mentos, da cobertura de despesas administra vas e da cons tuição de fundos
previdenciais e provisões matemá cas.

Ajuste de preciﬁcação dos Títulos Públicos Federais
O ajuste de preciﬁcação dos Títulos Públicos federais previsto na Resolução CNPC nº 16 de 19 de novembro de 2014, Instrução
MPS/PREVIC/DC nº 19 de 04 de fevereiro de 2015 e Portaria PREVIC nº 708 de 22 de dezembro de 2105 não se aplica aos Planos por serem
planos de Contribuição Deﬁnida, e como tal não apresentaram superávit ou déﬁcit.

3.2 Plano de Gestão Administra va
O custeio das despesas administra vas da SUL PREVIDÊNCIA teve como fontes de recursos, valores correspondentes a taxa de carregamento
incidente sobre as contribuições dos patrocinadores, dos par cipantes, dos autopatrocinados, receitas diretas de contrato de doações com
a Mongeral Aegon Seguros e Previdência, rebate de taxa incidente sobre os contratos de risco, doações a tulo de dotação inicial do
patrocinador Kravchychyn Advogados, além de rendimento das aplicações dos recursos do fundo. As despesas necessárias à administração
da en dade são registradas pelo Plano de Gestão Administra va de acordo com a natureza, e o critério u lizado para o custeio
administra vo é o custeio direto. São u lizados critérios uniformes de rateio, descritos em controles auxiliares.

3.3 Fluxo de Inves mentos
O resultado dos inves mentos formado pelas variações posi vas, subtraídas das variações nega vas é transferido para as gestões
previdencial e administra va na proporção dos seus recursos garan dores inves dos.

3.3.1 Auditoria Independente
Em cumprimento à legislação, foi contratada a empresa VGA Auditores Independentes, com a ﬁnalidade de avaliar a per nência dos
procedimentos técnicos, operacionais e de controles u lizados na gestão dos recursos da En dade.3.3.2.

3.3.2.Gestão de Recursos
Em conformidade com o Art. 3º, § 2º da Resolução CGPC nº. 12/2002 a SUL PREVIDÊNCIA terceiriza a gestão dos recursos garan dores das
provisões matemá cas, mediante contratação da Somma Inves mentos, inscrita no CNPJ sob nº 05.563.299/0001-06, ins tuição
especializada na gestão de recursos de terceiros.

3.3.3 Custódia
De acordo com o art. 14 da Resolução CMN nº. 3.792/2009, os serviços de custódia e tesouraria são prestados pela ins tuição ﬁnanceira,
BANCO BRADESCO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, que atua como agente custodiante e responsável pelos ﬂuxos de
pagamentos e recebimentos rela vos às operações realizadas no âmbito dos segmentos de renda ﬁxa e renda variável, em conta própria.

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016
Alex Lemos Kravchychyn
Diretor Superintendente
CPF: 004.718.899-54

João Laercio de Amorim
contador CRC-SC 017.046-O-2
CPF 495.578.319-87
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POLITICA DE INVESTIMENTO 2016 - 2020 - SUL PREVIDÊNCIA
4. INTRODUÇÃO
Esta polí ca tem como obje vo estabelecer as diretrizes a serem observadas na aplicação dos recursos ﬁnanceiros da SOCIEDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SUL PREVIDÊNCIA, em conformidade com a legislação aplicável em vigor (Resolução BACEN/CMN Nº
3792, de 24 de setembro de 2009) ou pela legislação que vier a subs tuí-la ou complementá-la.
Os procedimentos e limites estabelecidos para aplicação dos a vos da SUL PREVIDÊNCIA deverão ser selecionados de acordo com os
critérios e deﬁnições das seções seguintes, em adequação ao seu Estatuto e Regulamento, bem como, às caracterís cas do plano de
bene cios e suas obrigações futuras.
Esta Polí ca de Inves mentos foi aprovada através da Ata de Reunião do Conselho Delibera vo, de 18.11.2015 e seu prazo de vigência
compreende o período de 01/01/2016 a 31/12/2020. Deverá ser revisada e aprovada pelo Conselho Delibera vo anualmente ou
extraordinariamente, quando da ocorrência de algum fato relevante que possa inﬂuenciar qualquer das premissas que a norteiam.
A polí ca de inves mentos será disponibilizada na íntegra por meio eletrônico, no site da SUL PREVIDÊNCIA.
Toda en dade fechada de previdência complementar deve designar um AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado),
conforme estabelece o Art. 22, da Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2001.
A SUL PREVIDÊNCIA nomeou como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado o Diretor, Sr. DICLÔ ESPEDITO VIEIRA, CPF:
019.723.409-72 e ICSS : EA 00358¹.

5. ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Os recursos da SUL PREVIDÊNCIA deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno superior ao INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), divulgado pelo IBGE mais 5% a.a. (cinco por cento ao ano), considerando-se o INPC defasado de um mês, observando
sempre a adequação do perﬁl de risco de cada carteira individual, dos diferentes segmentos e da carteira agregada à tolerância a risco da
en dade. Além disso, devem respeitar a necessidade de mobilidade dos inves mentos e de liquidez adequada ao atendimento dos
compromissos atuariais durante o próximo exercício.

¹Em 22 de novembro de 2016, houve a alteração do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado para o Sr.Alex Lemos Kravchychyn, CPF:
004.718.899-54e ICSS : EI-05393. Sendo essa a única alteração na polí ca de inves mentos durante o ano.
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6. DIRETRIZES DE APLICAÇÃO PARA CADA CLASSE DE ATIVOS
6.1. ESTRUTURA DOS INVESTIMENTOS E LIMITES DE ALOCAÇÃO
Com base nos resultados ob dos nos estudos e nas projeções de curto prazo, a SUL PREVIDÊNCIA deﬁne os seguintes Limites para MacroAlocação e de Alocação. O obje vo para 2016 e as jus ﬁca vas para as alocações propostas, seguem abaixo: LIMITES PARA MACROALOCAÇÃO.

100%

100%

10%
10%
10%

10%
10%

15%

15%

15%

10%

Todas as orientações sobre a estrutura de inves mentos e limites de alocação expressas nos itens a seguir abrangem qualquer po de
veículo de aplicação em a vos ﬁnanceiros, seja através de Carteiras Administradas, Fundos Exclusivos, Fundos de Inves mentos– FI e
Fundo de Inves mentos em Cotas – FICs, que receberem inves mentos da SUL PREVIDÊNCIA.
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6.1.1. Aplicações Em Renda Fixa
Nesta categoria estão os limites para os Títulos Públicos Federais, a vos emi dos por ins tuições ﬁnanceiras, Debêntures, FIDCs, CCIs e
CRIs. Os Títulos Públicos Federais são os únicos a vos que podem representar até 100% da carteira de inves mentos da en dade. Os
demais a vos de renda ﬁxa em conjunto podem alcançar, no máximo, 55% do patrimônio do Plano.

100%

100%

10%
10%
10%

6.1.1.1 Títulos Públicos Federais
Esta categoria é composta por tulos de dívida pública federal, emi do pela Secretaria do Tesouro Nacional. É visto no mercado
ﬁnanceiro domés co como um a vo livre de risco de crédito (risco soberano), portanto devido ao seu grau de segurança, é a única
categoria que pode conter 100% das reservas técnicas da SUL PREVIDÊNCIA, considerando ainda uma par cipação de no mínimo 45%
dos recursos do plano. Dentro deste limite também estão os a vos adquiridos via Fundo de Inves mentos ou como lastro de operações
compromissadas.

6.1.1.2. Ins tuições Financeiras
Pertencem a esta categorias os a vos de renda ﬁxa emi dos por ins tuições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar pelo Bacen. Os
emissores dos a vos adquiridos nesta categoria deverão possuir duas notas de classiﬁcações de risco, sendo no mínimo um dos ra ngs
emi do por agência estrangeira. A nota mínima exigida é “A”, ou equivalente, para longo prazo em escala nacional compreendendo as
notas a seguir:

-

Fitch Ra ngs: AAA(br), AA(br) e A(br).

-

Moody´s Investors Service: Aaa.br, Aa.bre A.br.

-

Standard & Poor`s: brAAA, brAA e brA.

-

Aus n Ra ng: AAA, AA e A.

-

LF Ra ng: AAA, AA e A.

-

SR Ra ng: brAAA, brAA e brA.

Os sinais de mais (+) ou de menos (-), ou equivalente, são u lizados para especiﬁcar uma posição melhor ou pior dentro de uma mesma
nota, e assim não são considerados nos limites desta polí ca.
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Excepcionalmente para as alocações em DPGEs (Deposito a Prazo com Garan a Especial do FGC²), não será observada a nota de risco de
crédito do emissor, podendo ser adquiridos, inclusive, DPGEs de emissores que não possuam classiﬁcação de risco de crédito. Isto
porque, como a operação conta com a garan a do FGC de até R$ 20 milhões por ins tuição ﬁnanceira, o risco do emissor é secundário
frente a sua garan a. Pelo mesmo critério, não serão considerados os ra ngs dos emissores de CDB que tenham saldos inferiores a R$
250 mil reais. O limite total desta categoria é de 55% das reservas técnicas do plano. Fica também es pulado o limite de 10% por emissor.

6.1.1.3. Debêntures
Nesta categoria, poderá ser u lizada apenas uma nota de classiﬁcação de risco, porém emi da exclusivamente por agência estrangeira
com nota mínima AA, de longo prazo e em escala nacional. Incluem-se aqui as debêntures de leasing geralmente u lizadas como lastro nas
operações compromissadas.

-

Fitch Ra ngs: AAA(br) e AA(br).

-

Moody´s Investors Service: Aaa.br e Aa.br.

-

Standard & Poor`s: brAAA e brAA.

Os sinais de mais (+) ou de menos (-), ou equivalente, são u lizados para especiﬁcar uma posição melhor ou pior dentro de uma mesma
nota, e assim não são considerados nos limites desta polí ca. Na categoria de Debêntures o limite é de 20% da carteira, e de 10% da
carteira por emissor.

6.1.1.4 Fundos de Inves mentos em Direitos Creditórios
Os FIDCs estão entre os principais a vos e mecanismo de crédito do sistema ﬁnanceiro, sendo geralmente u lizados para fomentar o
seguimento de ﬁnanciamento de veículos e crédito consignado, entre outros. Nesse seguimento, será u lizada nota de risco no mínimo
AA, de longo prazo e em escala nacional, emi da exclusivamente por agência estrangeira.
-

Fitch Ra ngs: AAA(br) e AA(br).

-

Moody´s Investors Service: Aaa.br e Aa.br.

-

Standard & Poor`s: brAAA e brAA.

Os sinais de mais (+) ou de menos (-), ou equivalente, são u lizados para especiﬁcar uma posição melhor ou pior dentro de uma mesma
nota, e assim não são considerados nos limites desta polí ca. Sugerimos o limite de 10% das reservas técnicas para aplicação em FIDCs,
sendo o limite máximo 5% dos recursos do plano por série do fundo.

6.1.1.5. Cédulas de Crédito Imobiliário e Cer ﬁcados de Recebíveis Imobiliários
O Cer ﬁcado de Recebíveis Imobiliários e as Cédulas de Créditos Imobiliários são tulos lastreados em créditos e recebíveis imobiliários,
emi dos por Companhias Securi zadoras de Créditos Imobiliários. Estas categorias de inves mentos demandam elevado padrão de
análise de risco, principalmente por representar um risco privado e setorial (imobiliário). Será u lizado, nota de ra ng mínima AA, de
longo prazo e em escala nacional, emi da exclusivamente por agência estrangeira.

² O FGC tem por objetivos prestar garantia de créditos contra instituições dele associadas, nas hipóteses de: decretação da intervenção, liquidação
extrajudicial ou falência da instituição financeira; ou reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de insolvência da instituição financeira.
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-

Fitch Ra ngs: AAA(br) e AA(br).

-

Moody´s Investors Service: Aaa.br e Aa.br.

-

Standard & Poor`s: brAAA e brAA.

Os sinais de mais (+) ou de menos (-), ou equivalente, são u lizados para especiﬁcar uma posição melhor ou pior dentro de
uma mesma nota, e assim não são considerados nos limites desta polí ca. O limite máximo para cada uma destas categorias
de inves mentos é de 10% das reservas técnicas, sendo o limite de 5% por emissão. O prazo máximo para vencimento será
de 10 anos a par r da data de compra do a vo. Os inves mentos deverão ser subme dos à apreciação e aprovação da
Diretoria Execu va e Conselho Delibera vo.

6.1.1.6. A vos Vetados
Não poderão fazer parte da carteira de inves mentos os a vos abaixo relacionados, salvo sob expressa autorização do
Conselho Delibera vo da en dade:
a)

Aplicação em tulos públicos de emissão dos Estados e dos Municípios diretamente ou indiretamente através de
fundos que tenham na sua composição os referidos tulos;

b)

Poupança;

c)

Notas de crédito à exportação e cédulas de crédito à exportação;

d)

A vos emi dos por organismos mul laterais;

e)

Cédulas de crédito bancário e cer ﬁcado de cédulas de crédito bancário;

f)

Notas promissórias;

g)

Cédulas de produto rural (CPR), cer ﬁcados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA), cer ﬁcados de
recebíveis do agronegócio (CRA) e warrant agropecuário (WA);

h)

Qualquer tulo emi do por companhia limitada ou pessoa sica.

6.1.2. Aplicações Em Renda Variável
Estão consideradas neste segmento principalmente as ações de empresas negociadas em bolsa de valores. Também são as
sociedades de propósito especíﬁco, debêntures com par cipações nos lucros, cer ﬁcados de reduções cer ﬁcadas de
emissão, cer ﬁcados de créditos de carbono do mercado voluntário e ouro, bem como os fundos compostos por estes
a vos. O limite total do segmento é de 20% da reserva técnica da en dade.
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6.1.2.1. Ações
O mercado acionário é uma fonte consistente de resultados que auxiliam no a ngimento das metas de rentabilidade
es puladas para a carteira de inves mentos. O nível de exposição limitado ao percentual de 20% (vinte por cento) é
reduzido, e abaixo do nível pra cado pelo mercado de fundos de pensão, que serve como balizador para aportes nesta
carteira.

6.1.2.2. Sociedades de Propósitos Especíﬁcos
As SPEs são criadas para execução e administração de projetos, em sua maioria imobiliários, permi ndo a captação de
recursos via par cipação e emissão de dívida (CCBs ou Debêntures). Para este segmento, o limite será de 20% do
patrimônio da carteira.
Os projetos em SPE devem ser precedidos de análise e aprovação da Diretoria Execu va e Conselho Delibera vo, bem
como atendido aos limites de par cipação por emissor.

6.1.2.3. Outros a vos
Não serão alocados recursos nessa categoria de inves mentos.

6.1.3.Inves mentos Estruturados
Desta categoria fazem parte os Fundos de Inves mentos Imobiliários e os Fundos de Inves mentos Mul mercados que em
conjunto podem representar até 20% da reserva técnica da en dade.

10%
10%

6.1.3.1. Fundo de Inves mento Imobiliário
O crescimento do setor imobiliário deve gerar a criação de novos fundos nos próximos anos. Os fundos imobiliários têm
sua rentabilidade gerada principalmente por aluguéis e valorização dos imóveis e que normalmente estão relacionadas
com o índice de referência. O limite para fundos de inves mentos imobiliários é de 10% dos recursos da en dade, e ainda o
limite de 5% da carteira para par cipação em um mesmo fundo imobiliário.
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6.1.3.2. Fundo de Inves mento Mul mercados
Com obje vo de maximizar o retorno da carteira de inves mentos, es pulou-se o limite de até 10% da carteira para
aplicação em fundos mul mercados. A aplicação nos fundos mul mercados será precedida de análise quan ta va,
buscando a melhor relação risco retorno.
Com obje vo de reduzir o risco do seguimento, segregamos o limite em duas categorias: COM alavancagem e SEM
alavancagem, que podem representar até no máximo 5% e 10% da carteira, respec vamente.

6.1.3. A vos vetados
Está vetada a compra de cotas de fundo de inves mento em par cipações e cota de fundo de inves mentos em empresas
emergentes, salvo sob expressa autorização do Conselho Delibera vo da en dade.

6.1.4. Imóveis
Esta categoria é formada por empreendimentos imobiliários, imóveis para aluguel e renda, e outros imóveis. O limite desta
categoria é de até 8% dos recursos garan dores.

O item “Empreendimentos imobiliários” compreende o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com intenção
de posterior venda do bem. “Aluguel e renda” referem-se aos imóveis para aluguéis ou renda de par cipações. “Outros
imóveis” incluem os inves mentos em imóveis de uso próprio, imóveis recebidos em dação em pagamento ou como
produto da execução de dívidas ou garan as e outros imóveis não classiﬁcáveis nos itens anteriores. Todos os itens têm,
individualmente, o limite de até 8% dos recursos garan dores, sempre respeitando o limite total da categoria.

6.1.5. Operações com Par cipantes
Esta categoria compreende as operações efetuadas com os próprios par cipantes do plano de previdência da Sul
Previdência. O limite desta categoria é de até 15% dos recursos garan dores.
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15%

15%
15%

O item “Emprés mo” compreende os emprés mos feitos diretamente aos par cipantes e atrelados a pagamento mediante
consignação em folha com o limite de até 15% dos recursos garan dores, sempre respeitando o limite total da categoria. O
item “Financiamento” não será permi do.

6.1.6. Demais Segmentos
Os demais segmentos apresentados na Resolução BACEN/CMN Nº 3792, de 24 de setembro de 2009, a saber: inves mentos
no exterior, não possuem limites previstos nesta polí ca.

6.2. LIMITES DE CONCENTRAÇÃO
Esta polí ca também prevê os seguintes limites de concentração para os recursos da da SUL PREVIDENCIA, por emissor:
a)

Até 25% do capital total de uma mesma companhia aberta, contabilizando também seus os bônus de subscrição, os
recibos de subscrição e as debêntures conversíveis em ações.

b) Até 25% do capital votante de uma mesma companhia aberta, contabilizando também seus os bônus de subscrição,
os recibos de subscrição e as debêntures conversíveis em ações.
c)

Até 25% do capital de uma mesma Sociedade de Propósito Especíﬁco (SPE), contabilizando também seus bônus de
subscrição, os recibos de subscrição e as debêntures conversíveis em ações.

d) Até 25% do patrimônio líquido de uma mesma ins tuição ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo BACEN.
e) Até 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhia aberta.
f)

Até 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de inves mento classiﬁcado no segmento de inves mentos
estruturados. No caso dos fundos de inves mentos em cotas de fundos de inves mentos (FICFI) esta regra se aplica
às aplicações deste fundo de inves mentos em cotas de fundos de inves mentos. Exclui-se desta regra os fundos
imobiliários que possuam em carteira apenas imóveis concluídos e com cer dão de habite-se.

Considerando os limites de concentração por inves mentos, a en dade deve respeitar as seguintes condições:

a)

Até 25% de uma mesma série de tulos ou valores mobiliários, exceto ações, bônus de subscrição de ações, recibos
de subscrição de ações, cer ﬁcados de recebíveis emi dos com adoção de regime ﬁduciário e debêntures de
emissão de SPE.

b) Até 25% de uma mesma classe ou série de cotas de fundos de inves mento em direitos creditórios.
c)

Até 25% de um mesmo empreendimento imobiliário.
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6.3. DERIVATIVOS
Poderão ser realizadas operações com deriva vos em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e de futuros,
exclusivamente na modalidade "com garan a", observado que:
a) As operações com o obje vo de proteção subordinam-se ao limite do valor das posições de das à vista;
b) Necessidade de haver prévia avaliação dos riscos e de controles internos adequados as operações, o que deve ser
realizado pelo gestor externo;
c)

Realização das operações via câmaras e prestadores de serviços de compensação de liquidação, as quais atuarão
como contraparte central garan dora da operação;

d) Depósito de margem limitado a 15% da posição e valor total dos prêmios de opções limitado a 5% da posição em
tulos públicos federais, tulos e valores mobiliários de emissão de ins tuições ﬁnanceiras e ações do Ibovespa;
e) Não será permi da a aplicação em deriva vos diretamente pela SUL PREVIDÊNCIA, exceto através de Fundos
Abertos ou Condominiais.

As aplicações em cotas de fundos de inves mentos mul mercado que se enquadram no segmento de Inves mentos
estruturados não estão sujeitos às vedações acima apresentadas.

6.4. META DE RENTABILIDADE POR SEGMENTO
Para o Segmento de Renda Fixa da SUL PREVIDENCIA, ﬁca estabelecido que a referência seja um retorno superior ao
rendimento equivalente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC, divulgado pelo IBGE, mais 5%
a.a. (cinco por cento ao ano), considerando o INPC defasado de um mês e observando sempre a adequação do perﬁl de risco
de cada modalidade de inves mentos.

Para o Segmento de Renda Variável da SUL PREVIDENCIA, ﬁca estabelecido que a referência seja um retorno superior ao
rendimento equivalente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC, divulgado pelo IBGE, mais 5%
a.a. (cinco por cento ao ano), considerando o INPC defasado de um mês e observando sempre a adequação do perﬁl de risco
de cada modalidade de inves mentos.

Para o Segmento de Inves mentos Estruturados da SUL PREVIDENCIA, ﬁca estabelecido que a referência seja um retorno
superior ao rendimento equivalente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC, divulgado pelo
IBGE, mais 5% a.a. (cinco por cento ao ano), considerando o INPC defasado de um mês e observando sempre a adequação do
perﬁl de risco de cada modalidade de inves mentos.

Para o Segmento de Imóveis da SUL PREVIDENCIA, ﬁca estabelecido que a referência seja um retorno superior a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC, divulgado pelo IBGE, mais 5% a.a. (cinco por cento ao ano),
considerando o INPC defasado de um mês e observando sempre a adequação do perﬁl de risco de cada modalidade de
inves mentos.
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Para o Segmento de Operações com Par cipantes da SUL PREVIDENCIA, ﬁca estabelecido que a referência seja um retorno
superior a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - INPC, divulgado pelo IBGE, mais 5% a.a. (cinco por
cento ao ano), considerando o INPC defasado de um mês e observando sempre a adequação do perﬁl de risco de cada
modalidade de inves mentos.

6.5. APLICAÇÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO

O Fundo Administra vo visa cobrir as despesas administra vas da SUL PREVIDÊNCIA, para a administração dos seus recursos
garan dores, o que inclui as despesas com inves mentos. Ele é composto pela diferença entre as receitas e as despesas
administra vas. Como forma de rentabilizá-lo, os recursos do Fundo Administra vo serão aplicados seguindo os mesmos
parâmetros estabelecidos nesta polí ca de inves mentos sob a forma de qualquer po de veículo de aplicação em a vos
ﬁnanceiros, sejam através de Carteiras Administradas, Fundos Inves mentos – FI e Fundo de Inves mentos em Cotas de
Fundos de Inves mentos – FIC (exclusivos ou abertos).
A aplicação do Fundo Administra vo deverá estar em consonância com o Plano de Gestão Administra va (PGA³) da SUL
PREVIDÊNCIA, o qual tem seu regulamento aprovado pelo Conselho Delibera vo. Os parâmetros de aplicação dos recursos
do Plano de Gestão Administra va poderão ser alterados a critério da Diretoria Execu va, com a necessária aprovação
subsequente do Conselho Delibera vo.

6.6. PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A En dade adota medidas internas de responsabilidade socioambiental, como a opção de envio do relatório via e-mail e a
u lização de papel reciclado, porém, neste primeiro momento, não haverá inves mento em a vos socioambientais, como
crédito de carbono, em virtude da relação risco versus retorno deste po aplicação ainda não ser sa sfatória.

7. CRITÉRIO DE MARCAÇÃO DOS ATIVOS
O apreçamento dos A vos da carteira poderá, dependendo da caracterís ca individual de cada A vo, ser Marcação a
Mercado (Mark-to-Market), levando em consideração o nível desejável de liquidez para fazer frente aos compromissos, ou
marcados pela curva de aquisição, para a vos que puderem ser carregados na carteira até o vencimento, conforme previsto
nos termos da Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006 e da Resolução nº 4 do CGPC de 30 de janeiro 2002. A Marcação a
Mercado consiste em registrar, diariamente, todos os a vos pelos preços transacionados no mercado em casos de a vos
líquidos ou, quando este preço não é observável, pela melhor es ma va de preço que o a vo teria em uma eventual
transação no mercado.

7.1. FONTES DE REFERÊNCIA
Tanto a obtenção dos preços no mercado quanto a determinação de um modelo que melhor preciﬁque os a vos deverá ser
feita de forma clara, transparente, conﬁável e independente, podendo-se u lizar fontes de divulgação das taxas, preços e
índices, como BM&F, Bovespa, Reuters, Bloomberg, Anbima ou modelos difundidos e aceitos como Black & Scholes, Garman
entre outros.

³PGA é um ente contábil que tem a ﬁnalidade de registrar as a vidades referentes à gestão administra va da En dade Fechada de Previdência Complementar,
na forma de seu regulamento.
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8. CONTROLE DE RISCO
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução BACEN/CMN Nº
3792, de 24 de setembro de 2009, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos
inves mentos. A avaliação e administração de risco têm como obje vo principal a transparência e a aderência da carteira
com a sua polí ca de inves mento e o atendimento à legislação vigente.

Desta forma, os riscos que o por ólio poderá incorrer serão monitorados e avaliados pela área de gerenciamento de risco
terceirizado pela SUL PREVIDÊNCIA. A correta mensuração e controle do risco é ponto crucial no processo de gestão de uma
carteira de inves mento, uma vez que, em termos gerais, o obje vo do gestor é montar uma carteira que proporcione pouca
vola lidade (risco) e retorno compa vel com os obje vos. Os riscos avaliados são de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional, legal e sistêmico, os quais serão detalhados a seguir.

8.1. RISCO DE CRÉDITO

O Risco de Crédito está associado a possíveis perdas que o credor possa ter pelo não pagamento por parte do devedor dos
compromissos assumidos. A principal forma de análise do risco de crédito será por meio da observância do ra ng do emissor
para emissões bancárias, e do ra ng da emissão para os demais casos. O enquadramento dos tulos será feita com base no
ra ng vigente na data da veriﬁcação da aderência das aplicações à polí ca de inves mentos.

8.2. RISCO DE MERCADO
O Risco de Mercado origina-se da variação no valor dos a vos e passivos proveniente de mudanças nos preços e taxas de
mercado (juros, ações, cotações de moedas estrangeiras e preços de commodi es), considerando, também, mudanças na
correlação entre eles e em suas vola lidades. O Risco de Mercado u lizado será sempre o rela vo, isto é, aquele que fornece
a ﬂutuação dos rendimentos de um a vo em relação à sua referência (benchmark) e para que ele possa ser calculado o a vo
ou passivo precisar ser Marcado a Mercado.
A matéria-prima da administração de riscos de mercado são as variações dos preços dos a vos, assim, para entender e medir
possíveis perdas devido às ﬂutuações do mercado em uma carteira de inves mentos é importante iden ﬁcar e quan ﬁcar o
mais corretamente possível as vola lidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do a vo. Para
controle, umas das ferramentas u lizadas será o cálculo da Divergência Não Planejada (DNP), a qual consiste calcular a
diferença entre a rentabilidade mensal da carteira, considerando o volume total e por Segmento de Aplicação, e o Índice de
Referência resultante no mesmo mês. Este cálculo compreenderá o mês de análise e o acumulado dos úl mos 12 meses. O
seu obje vo é veriﬁcar se a rentabilidade auferida pela carteira está em linha com o seu Índice de Referência.
Outra metodologia u lizada para mensuração do risco de mercado será baseada no conceito de Value-at-Risk. O VaR é uma
medida que busca sinte zar de maneira concisa a maior, ou pior, perda esperada de um por ólio, ou de uma posição em
determinado instrumento ﬁnanceiro, sob condições normais de mercado e dentro de um horizonte de tempo e nível de
conﬁança esta s ca preestabelecidos.
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Como modelo padrão serão u lizados os modelos não-paramétrico e paramétricos e/ou modelos de es mação de
vola lidade, o qual atribui maior peso aos retornos mais recentes, para cálculo do VaR absoluto e rela vo ao benchmark (BVaR), ambos com intervalo de conﬁança de 95%.
Além das medidas de VaR absoluto e rela vo da carteira, será também avaliada a contribuição marginal de cada a vo para o
VaR do por ólio, o VaR incremental e Component VaR, a ﬁm de escolher as melhores opções para diversiﬁcação e hedges,
além do constante monitoramento dos modelos a ﬁm de adequar os parâmetros às condições macroeconômicas vigentes,
através de back-tests regulares.
Os limites de risco serão ﬁxados de forma que, ao se agregarem às carteiras, seja atendida a polí ca global de risco da
ins tuição.

8.3. RISCO DE LIQUIDEZ
O Risco de Liquidez é gerado quando as reservas e disponibilidades dos por ólios (fundos e carteiras administradas) não são
suﬁcientes para honrar suas obrigações no momento em que elas ocorrem, em decorrência de descasamento de prazo ou de
volume entre os pagamentos e recebimentos possíveis.
Deve ser preocupação constante da SUL PREVIDÊNCIA a questão do nível de liquidez dos a vos. Este deve ser suﬁciente para
honrar os compromissos sem, contudo, comprometer a rentabilidade da carteira. No sen do de melhor adequar a carteira
de inves mentos ao perﬁl das obrigações do plano de bene cios, a SUL PREVIDÊNCIA deverá manter acompanhamento do
casamento entre a vos e passivos. Desta forma a ﬁm de mi gar este risco, serão u lizadas ferramentas como: Construção de
Cenários; Compara vos e Análise de Variações de Indicadores de Mercado; Acompanhamento dos Limites; e Confrontação e
Casamento entre A vos e Passivos.

8.4. RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é deﬁnido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deﬁciência ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos.
Como forma de controlar e mi gar os riscos enumerados há a ocorrência de auditoria externa e interna sobre todos os
processos internos. Os processos de inves mentos são descritos em manual operacional especíﬁco e a auditoria interna é
realizada con nuamente pelo setor de controladoria da En dade. No manual operacional houve o Mapeamento dos Riscos e
foram desenvolvidos as Matrizes de Acompanhamento, com indicadores chaves de avaliação e controle.

8.5. RISCO LEGAL
Risco legal é o associado à inadequação ou deﬁciência em contratos ﬁrmados pela SUL PREVIDÊNCIA, bem como as sanções
em razão de descumprimento de disposi vos legais e as indenizações por danos a terceiros decorrentes das a vidades
desenvolvidas pela En dade.
Como forma de reduzir este risco, a SUL PREVIDÊNCIA recebe revisão constante de seus contratos e atos por parte de seu
Diretor Superintendente que possui formação em direito e experiência na área de consultoria jurídica para Fundos de
Pensão, fornecendo segurança nos processos que envolvem riscos jurídicos.
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8.6. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico pode ser deﬁnido como sendo a probabilidade de ocorrência de choques adversos que venham a dar início a
uma série de perdas sucessivas ao longo de uma cadeia de ins tuições, ou que venham a prejudicar o bom funcionamento do
sistema. Esse po de risco tem como um dos principais indicadores o chamado efeito contágio, que ocorre quando a
insolvência ou falta de liquidez de uma ins tuição dá início ao colapso de outras ins tuições credoras da ins tuição
inadimplente. A intensidade deste risco é diretamente proporcional ao grau de ligação entre essas ins tuições. O principal
mercado onde este risco é encontrado é o mercado ﬁnanceiro. Para mensuração do risco sistêmico as duas principais
dimensões são a probabilidade de ocorrer o evento sistêmico (contagem de ocorrências) e a magnitude resultante desse
evento, o que resultará no cálculo da perda esperada em termos de pagamentos não realizados. Em situações de estresse
especíﬁco de liquidez ou de crise sistêmica de liquidez que acarretem signiﬁca va redução dos níveis projetados de reserva,
poderá ser executa do plano de con ngência, o qual tem como obje vo compilar ações a serem desencadeadas,
contemplando volumes, prazos e responsabilidades para o restabelecimento do nível mínimo requerido de reserva.
Naturalmente, este plano só é acionado em casos de urgência.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Polí ca de Inves mentos deverá ser revista na periodicidade prevista pela legislação aplicável em vigor, a contar
da data de sua aprovação pelo Conselho Delibera vo da SUL PREVIDÊNCIA. O planejamento desta polí ca de inves mento foi
realizado com um horizonte de sessenta meses conforme Art 2º, Capítulo I da Resolução MPS/CGCP nº 07 de 4 de Dezembro
de 2003. Revisões extraordinárias ao período legal deverão ser realizadas sempre que houver necessidade de ajustes perante
o comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando se apresentar o interesse da preservação dos a vos ﬁnanceiros do
da SUL PREVIDENCIA.

Baseado em suas análises, a SUL PREVIDÊNCIA poderá redimensionar as metas de aplicação dentro dos segmentos e entre
eles, desde que obedecidos os parâmetros de risco-retorno ﬁxados nesta Polí ca de Inves mentos, e respeitados os
parâmetros legais vigentes. As aplicações que não es verem claramente deﬁnidas nesse documento, e que es verem de
acordo com as diretrizes de inves mento e em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão ser levadas a
Diretoria Execu va da SUL PREVIDÊNCIA para avaliação e autorização. A Polí ca de Inves mento deverá ser publicada a todos
os par cipantes e informada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) assim que aprovada pela
Diretoria Execu va e Conselho Delibera vo da SUL PREVIDÊNCIA.

Florianópolis, 18 de novembro de 2015.

Marcelo Panosso Mendonça
Diretor Superintendente

Gisele Lemos Kravchychyn
Presidente Conselho Delibera vo
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Diclô Espedito Vieira
AETQ

Página 23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS: MICROPREV - 2016
Conforme Resolução MPS/CGPC Nº23, de 06 de dezembro de 2006, Art.º 3, a Sul Previdência vem por meio deste relatório,
disponibilizar aos par cipantes as informações referente aos inves mentos do Plano Microprev durante o ano de 2016
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS: PLENOPREV - 2016
Conforme Resolução MPS/CGPC Nº23, de 06 de dezembro de 2006, Art.º 3, a Sul Previdência vem por meio deste relatório,
disponibilizar aos par cipantes as informações referente aos inves mentos do Plano Plenoprev durante o ano de 2016.
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Informações Segregadas sobre despesas dos Planos de Bene cios
– 2016 Os custos resultantes da gestão de recursos ﬁnanceiros e da gestão administra va da En dade estão demonstrados como
segue:
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Quadro Compara vo Alteração Regulamento MICROPREV
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Diretores, Conselheiros, Patrocinadores, Ins tuidores e Par cipantes da
Sociedade de Previdência Complementar Sul Previdência.
Florianópolis – SC

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar Sul Previdência, que compreendem
o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de bene cios administrados pela Sul
Previdência, aqui denominados de consolidado, por deﬁnição da Resolução CNPC nº 8) em 31 de dezembro de 2016 e as
respec vas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administra va, e as
demonstrações individuais por plano de bene cio (CNPB 2010002318 – MICROPREV e CNPB 2011001765 – PLENOPREV) que
compreendem a demonstração do a vo líquido, da mutação do a vo líquido e das provisões técnicas do plano para o
exercício ﬁndo nessa data, assim como o resumo das principais prá cas contábeis e demais notas explica vas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira consolidada da Sociedade de Previdência Complementar Sul Previdência, e
individual por plano de bene cio em 31 de dezembro de 2016 e o desempenho consolidado e por plano de bene cio de suas
operações para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as prá cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às en dades
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, in tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à En dade, de acordo com os princípios é cos relevantes
previstos no Código de É ca Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emi das pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades é cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria ob da é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor
A administração da En dade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento ob do na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
prá cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi r a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a En dade
con nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con nuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
En dade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna va realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da En dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos obje vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi r relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garan a de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspec va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento proﬁssional e mantemos ce cismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
Ÿ

Iden ﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais.

Ÿ

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje vo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos
controles internos da En dade.

Ÿ

Avaliamos a adequação das polí cas contábeis u lizadas e a razoabilidade das es ma vas contábeis e respec vas
divulgações feitas pela administração.

Ÿ

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con nuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria ob das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida signiﬁca va em relação à capacidade de con nuidade operacional da En dade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec vas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a En dade a não mais se manter em con nuidade operacional.
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Ÿ

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa vel com o
obje vo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações signiﬁca vas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁca vas nos controles
internos que iden ﬁcamos durante nossos trabalhos.

Florianópolis, 06 de julho de 2017.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade de Previdência Complementar SUL PREVIDÊNCIA, no cumprimento de
suas atribuições estatutárias, e consoante ao que estabelece a letra “j”, do item 17, do Anexo “C”, da Resolução do
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) nº 08, de 31 de outubro de 2011, depois de terem
examinado o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS, a
Demonstração do Plano de Gestão Administra va – DPGA consolidada, a Demonstração do A vo Líquido – DAL por
plano de bene cio, a Demonstração da Mutação do A vo Líquido – DMAL por plano de bene cio, a Demonstração das
Provisões Técnicas por plano de bene cio e suas Notas Explica vas consolidadas emi dos pelo Sr. João Laércio de
Amorim, Contador CRC-SC 017.046/O-2; o Relatório dos Auditores Independentes, emito pelo Sr. Guilherme Luis
Silva, Contador CRC – SC – 19.408/O-2 e Sr. Tony da Maia CRC – SC – 31.430/O-4 , da VGA Auditores Independentes,
todos rela vos ao exercício de 2016, recomendam ao Conselho Delibera vo a aprovação das referidas
Demonstrações Contábeis.

Florianópolis, em 17 de julho de 2017
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO COM APROVAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016

Os membros do Conselho Delibera vo da Sociedade de Previdência Complementar SUL PREVIDÊNCIA, no cumprimento
de suas atribuições estatutárias, e, consoante ao que estabelece a letra “K”, do item 17, do Anexo “C”, da Resolução do
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), nº 08, de 31 de outubro de 2011, depois de terem examinado o
Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social DMPS, a Demonstração do Plano de
Gestão Administra va – PGA consolidada, a Demonstração do A vo Líquido – DAL por plano de bene cio, a Demonstração
das Provisões Técnicas por plano de bene cio e suas Notas Explica vas consolidadas emi dos pelo Sr. João Laércio de
Amorim, Contador CRC – SC 017.046/O-2; o Relatório dos Auditores Independentes, emito pelo Sr. Guilherme Luis Silva,
Contador CRC – SC – 19.408/O-2 e Sr. Tony da Maia CRC – SC – 31.430/O-4 , da VGA Auditores Independentes, todos rela vos
ao exercício de 2016, e acatando o Parecer do Conselho Fiscal emi do em 17 de julho de 2017, manifestam a sua opinião de
que tais documentos merecem aprovação.

Florianópolis, 17 de julho de 2017
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