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Previsc completa 20 anos de sucesso

A

Previsc vai completar 20 anos em
2007 como o maior fundo de pensão
efetivamente multipatrocinado do sul
do Brasil. A entidade nasceu de um anseio antigo dos funcionários do Sistema Fiesc.
A idéia de fundar uma sociedade
de previdência complementar para os
funcionários da Fiesc, Ciesc, Sesi/SC,
Senai/SC e Iel/SC surgiu por volta de
1980, quando o Sistema completava 30
anos de implantação. Havia trabalhadores chegando ao fim da carreira, mas a
renovação dos quadros era
problemática, pois muitos
se recusavam a se aposentar, mesmo tendo cumprido todos os requisitos
legais, porque sua renda
cairia substancialmente.
Mas colocar a idéia da
previdência complementar em prática era difícil.
Era necessário um significativo aporte de recursos e a criação de uma estrutura de administração.
Sem mencionar que previdência privada era um assunto que
poucas pessoas dominavam na época.
O tema parecia restrito aos funcionários
de grandes empresas estatais.
Após uma espera de sete anos, em
1987 aconteceu o efetivo início de atividades. Os primeiros funcionários eram
colaboradores cedidos pelas patrocinadoras e o orçamento era limitado. O
nome escolhido foi o de Presifeisc. Dois
anos mais tarde, em 1989, a entidade
passou a se chamar Previsc.
Em 1991, veio uma mudança cru-

cial na história da instituição: o fundo habilitou-se a oferecer seus serviços
para organizações de fora do Sistema
FIESC. A medida permitiu que se reduzissem os custos administrativos,
compartilhando a estrutura com outras empresas interessadas em ter planos de previdência complementar. Os
primeiros novos patrocinadores a aderir foram o Senai do Piauí e o Sistema
Federação das Indústrias do Estado do
Mato Grosso do Sul (Fiems). Em 1996,
a Previsc obteve a adesão da primeira

dos, responsáveis pela manutenção
e tratamento de informações de cada
participante, são desenvolvidos por
equipe própria, garantindo segurança
e rápida adequação a mudanças.
Hoje, a Previsc está consolidada. A
gestão dos recursos é considerada modelo. Nos últimos dez anos, a rentabilidade atingida superou as metas legais em 63%, número 160% superior
ao índice de inflação do período. Uma
recente pesquisa de satisfação realizada entre participantes, assistidos e re-

patrocinadora fora do “Sistema S”, a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali).
Em 2001, a entidade ganhou nova
identidade visual e ampliou seu mercado de atuação com serviços como a
consultoria atuarial, gestão e fornecimento de sistemas para outras entidades de previdência.
Os novos tempos exigiram investimentos em qualificação do corpo técnico e nos recursos tecnológicos empregados na gestão dos planos de
previdência. Os sistemas informatiza-

presentantes das patrocinadoras revelou elevados índices de satisfação em
quesitos como qualidade e agilidade no
atendimento, adequação dos conteúdos do site e dos informativos, além de
credibilidade institucional.
A entidade conta hoje com 32 entidades patrocinadoras e 17 planos com
características diferentes. Neles há 6,2
mil participantes inscritos e 950 assistidos, cujas reservas ultrapassam R$
360 milhões em investimentos.

Eleição para
conselheiros será
em 2007

“Como Funciona”,
Dicas nutricionais
para entrar no verão a nova seção que
vai tirar suas dúvidas
de bem com a vida
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Calendário 2007
valoriza meio ambiente
Você está recebendo junto a esta
edição do Previsc Notícias o Calendário Previsc 2007. Assim como o anterior, o novo calendário destaca as belezas naturais do nosso país, com o tema
“Parques Nacionais Brasileiros”. Associado ao papel reciclado, a exemplo do
que já acontece com este informativo,
a Previsc pretende despertar em todos
a consciência sobre a importância da
preservação do meio ambiente, uma
tarefa que cabe a cada um de nós.
Zig Koch/Tempo Editorial
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Atitudes simples contribuem muito
para um futuro mais saudável: produzir menos lixo, dando-lhe destino adequado; reciclar e reutilizar materiais,
otimizar o consumo de energia e de
combustíveis, reduzir as queimadas e
plantar árvores são exemplos do que
podemos fazer em nosso dia-a-dia.

Conselheiro da Previsc
coordena comissão
O conselheiro da Previsc Rodrigo de
Carvalho, membro da Comissão Técnica Regional Sul de Assuntos Jurídicos
da ABRAPP, foi eleito para a função de
coordenador dessa comissão. As comissões regionais atuaram intensamente no
congresso anual da entidade, realizado
entre os dias 27 e 29 de novembro em
Curitiba, realizando reuniões e apresentando trabalhos. O Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão teve cerca
de 2.100 profissionais inscritos.

Prazo para migração incentivada
do Senai-MA termina em janeiro
Com a aprovação do plano PrevSENAI-MA, homologada pela Secretaria
de Previdência Complementar no último mês de outubro, teve início o período de migração dos participantes do
plano antigo dessa entidade.
Uma equipe da Previsc esteve nas
principais unidades do Senai-MA para
explicar o processo de migração aos
atuais participantes ativos e assistidos.
O prazo final da migração incentivada é
30/01/2007, após o qual as vantagens
serão menores.
O plano de benefícios PREVISC
- SENAI-MA é o último plano do tipo
Benefício Definido (BD) sob administração da Previsc a ser fechado para
novas inscrições. Com a aprovação do

PrevSENAI-MA, as inscrições de novos
participantes da entidade serão feitas
todas sob o novo regulamento.
O PrevSENAI-MA é um plano desenvolvido no modelo de Contribuição Definida (CD), em que os benefícios são
calculados a partir da poupança formada por cada participante com o auxílio
do Senai, não havendo vínculo com o
seu salário final.
As principais vantagens do novo
plano são a flexibilidade das contribuições e a reversão integral da rentabilidade das reservas em favor dos participantes. Na concessão dos benefícios
é possível optar por receber uma parte
da poupança à vista e o restante como
renda mensal.

Pesquisa estimula melhorias na
contabilidade dos fundos de pensão
Adriane Zorzi, contadora da Previsc, está desenvolvendo um estudo
que visa melhorar a área de contabilidade de entidades de previdência complementar. Trata-se da aplicação de
uma metodologia de gestão que pode
identificar problemas e apontar soluções.
Em fundos multipatrocinados como
a Previsc, o setor de contabilidade tem
que lidar com problemas e expectativas
significativamente diversos, aumentando muito o número de variáveis encontradas normalmente num desses
departamentos. A aplicação de uma
metodologia diferente, que contempla
múltiplos critérios, ajuda a medir fatores como cumprimento de prazos, excelência nos serviços, união da equipe,
além de motivação, satisfação e crescimento profissional dos funcionários.

Como resultado, a tarefa de identificar
as falhas e encontrar o caminho para
as soluções fica mais precisa.
A pesquisa é desenvolvida por
Adriane como sua dissertação de mestrado em Engenharia de Produção na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob orientação da professora Sandra Rolim Ensslin. Parte do
estudo foi apresentada em setembro,
em Florianópolis, no 6º Congresso Nacional da Ancep (Associação Nacional
dos Contabilistas das Entidades de
Previdência).
“Apesar de ter baseado o estudo em
minha experiência na Previsc, a pesquisa segue um modelo teórico que
pode ser aplicado em outras áreas e
entidades, desde que feitas as adaptações e correções necessárias”, explica a
contadora.

Adriane Zorzi apresenta seu trabalho no Congresso Nacional da Ancep
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Participantes e assistidos podem
escolher conselheiros em 2007

N

o primeiro semestre de 2007 terá
início o processo eleitoral para escolha
dos representantes dos participantes
e assistidos nos conselhos da Previsc.
Conforme previsto no Estatuto, os cargos a serem preenchidos na eleição são
os seguintes:

CONSELHO DELIBERATIVO:

Representantes dos Participantes:
dois conselheiros efetivos e igual número de suplentes;
Representantes dos Assistidos: um
conselheiro efetivo e respectivo suplente;
O Conselho Deliberativo é formado
por nove membros efetivos e respectivos suplentes, sendo os demais indicados pelas patrocinadoras fundadoras e
pelo Conselho de Patrocinadoras e Instituidoras.

CONSELHO FISCAL:

Representantes dos Participantes:
um conselheiro efetivo e respectivo suplente;
Representantes dos Assistidos: um
conselheiro efetivo e respectivo suplente;
O Conselho Fiscal é formado por
cinco membros efetivos e respectivos
suplentes, sendo os demais indicados
pelo Conselho de Patrocinadoras e Instituidores.
Todos os conselheiros eleitos terão

mandato de três anos de duração, com
início a partir da posse, para o exercício
2007/2010.
Poderão se candidatar às vagas acima os participantes e assistidos de todos os planos de previdência complementar administrados pela Previsc,
desde que atendam a determinados
requisitos a serem divulgados por ocasião da publicação do regulamento das
eleições.
Da mesma forma, todos os participantes e assistidos poderão votar em
seus respectivos representantes (participantes ou assistidos). O voto será
facultativo e poderá ser feito por carta
ou pela internet, a exemplo da última
eleição.
Na reunião do Conselho Deliberativo agendada para este mês de dezembro será nomeada uma Comissão Eleitoral. Esta coordenará todo o processo,
definindo prazos de candidatura e votação, bem como todos os procedimentos a serem seguidos.
O Estatuto da Previsc, que descreve
a composição e função de cada conselho, bem como a sua composição atual
podem ser consultados no site Previsc
On-Line: www.previsc.com.br. O regulamento das eleições também será publicado no site após divulgado pela Comissão Eleitoral.

Código de Ética da Previsc é implantado
definitivamente em dezembro
O lançamento oficial do Código de
Ética da Previsc acontece no dia 12 de
dezembro, num evento a ser realizado na sede da Fiesc, em Florianópolis.
Participarão da solenidade representantes de todos os públicos citados no
texto do código, como patrocinadoras,
participantes, fornecedores e funcionários. Essa é a última etapa para que
o código seja efetivamente implantado
e reconhecido.
Em setembro foi eleito o Comitê de
Ética, grupo responsável por orientar,
promover e fazer com que o código
seja cumprido.
O Código de Ética da Previsc, encartado nesta edição do Previsc Notícias, é um documento que traz os
valores da entidade, como comprometimento, criticidade, transparência, honestidade e respeito, além das
diretrizes para o relacionamento com
os públicos com os quais a instituição
se relaciona.

Natal: tempo de luz
e fraternidade
A festa de Natal teve início em tempos ancestrais, nas comemorações do
solstício de inverno, a noite mais longa
do ano, em vários locais do hemisfério
norte. A data marcava o início de dias
mais longos e luminosos e que o pior
da estação havia passado. Era o “Retorno do Sol”.
No século IV depois de Cristo, o
papa Julius I definiu a data de nascimento de Cristo, ainda incerta na época, como 25 de dezembro. A idéia, segundo alguns estudiosos, era substituir
os rituais pagãos por uma festa cristã,
que começou a ter aí uma das suas
principais comemorações.

Já os primeiros relatos sobre a figura do Papai Noel são do início do
século XIX, nos Estados Unidos, quando histórias e caricaturas de um velho
bondoso começaram a surgir e a se
tornarem populares. Com o passar dos
anos a data foi aumentando de significado e tornou-se uma verdadeira festa
de fraternidade universal. Mensagens
como união, solidariedade, paz e felicidade estão mais do que nunca ligadas
ao Natal, e é esse espírito que a Previsc
deseja a todos os seus amigos.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo
Dados incorretos podem
acarretar despesas
O objetivo é formalizar as normas
de conduta que devem ser adotadas
pelos colaboradores, diretores e conselheiros da Previsc em diversas situações. O código não prevê punições,
mas é educativo e direciona para uma
atitude coerente com a cultura da entidade.

A Previsc informa que a partir de janeiro eventuais despesas bancárias decorrentes de solicitações de empréstimo
com dados incorretos serão descontadas dos depósitos. Pedimos aos participantes atenção no preenchimento das
solicitações, em especial os dados bancários.
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SAÚDE
SAÚDE
TERCEIRA IDADE

Guia completo de
atividades físicas

Dicas práticas de nutrição para
entrar em forma neste verão

A Cooperativa do Fitness (CDOF) é
um site especializado em esporte e saúde e tem uma seção dedicada aos idosos. Entre os inúmeros artigos apresentados estão temas como “hidromassagem
para idosos”, “como ficam os músculos
na velhice” e “influência da atividade
física no tratamento da osteoporose”.
O site também apresenta seções para
crianças, grávidas e portadores de necessidades especiais, entre outros. A
Cooperativa do Fitness apresenta ainda
artigos sobre todas as modalidades de
esporte e uma seção interativa na qual
é possível esclarecer dúvidas junto a especialistas.

www.cdof.com.br/idosos

Notícias da APAS
Ações desenvolvidas em 2006:
EQUIPE DE APOIO: 725 testes de glicemia, 1.030 verificações de pressão
arterial, 58 atendimentos individuais, 45
visitas domiciliares, 140 visitas a hospitais, 280 visitas a outras entidades de
idosos, 20 participações em seminários,
reuniões e encontros ligados a idosos.
As ações totalizaram a freqüência de
5.500 pessoas.
CAMPANHA DO AGASALHO: em parceria com as farmácias do Sesi, foram
recolhidas 3.935 peças e doadas a
nove instituições.
DOAÇÕES: 180 enxovais para bebês
confeccionados pelos grupos de convivência da Apas foram distribuídos às comunidades carentes.
Nos municípios onde a Apas tem associados foram realizadas campanhas
em parceria com vários órgãos.
A direção deseja a todos os seus
associados e familiares um Feliz Natal
e um Ano Novo venturoso, com paz,
saúde, muita alegria e que o espírito do
Santo Deus reine em suas vidas.
APAS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas do Sistema FIESC

R. Antônio Dib Mussi, 473/2º andar - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3224-3934 - Cel: (48) 9982-4296
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Para entrar em forma e manter seu corpo equilibrado nesse verão é fundamental o cuidado com a alimentação. Mas lembre-se: somente uma mudança duradoura de hábitos alimentares fará com que
você consiga permanecer no seu peso saudável. A seguir algumas
dicas simples e práticas de nutricionistas:

Diminua a quantidade de comida
e aumente o número de refeições por
dia. Assim seu organismo se habituará
a poucos alimentos e não estocará para
longas horas. Faça várias refeições ao
longo do dia em intervalos entre 2 a 4
horas.
Se você tem o hábito de beliscar o
dia todo, acostume-se a sentar à mesa
para comer, mesmo em pequenos lanches e escove os dentes ao terminar.
Reserve um tempo para as refeições, evitando realizar outras tarefas
enquanto se alimenta.
Tente sempre montar suas refeições
colocando no prato 50% de salada (verduras e legumes), 25% de carboidrato
(arroz, feijão, macarrão) e 25% de carne.
Procure perceber a diferença entre
fome e vontade de comer. Cuidado com
a “fome psicológica”.
Evite armazenar biscoitos, chocolate e doces em casa ou no carro.
Beba pelo menos 2 litros de água por
dia, aos poucos e entre as refeições.
Para reduzir a fome e evitar excessos nas refeições coma uma fruta e
tome água 15 minutos antes.
Ao chegar em casa, procure relaxar
um pouco antes de se alimentar.

Procure jantar pelo menos duas horas antes de dormir. Durante o sono
o metabolismo é mais lento e o gasto
energético é menor.
Não vá ao supermercado com fome
e procure fazer lista de compras.
Prefira os alimentos integrais aos
refinados. Eles contêm fibras e vitaminas indispensáveis ao bom funcionamento do organismo.
Atenção aos alimentos diet ou light,
eles também contém calorias e devem
ser usados com moderação.
Se der vontade de comer chocolate,
lembre-se: saborear um chocolate é diferente de comer a caixa inteira.
Prefira produtos desnatados e queijos menos amarelados, que oferecem
menos gordura e colesterol.
Evite frituras que são hipercalóricas. Cozinhe, asse ou refogue com um
pouco de óleo os alimentos.
Modere o consumo de sal, alimentos
enlatados e embutidos.
Prefira molhos de tomate e branco
(com leite desnatado e farinha de trigo) ao invés de molhos gordurosos com
manteiga e azeite.

EMAGREÇA SEUS PENSAMENTOS...TENHA ATITUDES “MAGRAS”

TURISMO

Música, festa, praia e dendê:
os típicos temperos de Salvador
Há ainda muitas praias localizadas na
Ilha de Itaparica e nas outras 56 ilhas
da Baía de Todos os Santos, que podem
ser visitadas em passeios de saveiro.
Entre os programas culturais estão
os museus de arte, de história e militares, instalados em prédios históricos
como fortes e casarões, que por si só já
são uma atração, entre eles Museu Afrobrasileiro, Museu Hidrográfico, Palácio
Rio Branco e Museu Fundação Jorge
Amado. Estando na cidade alta, desça
pelo elevador Lacerda, marco da cidade,
e vá até o Mercado Modelo, ponto turístico que reúne dezenas de lojinhas de
artesanato regional.
A gastronomia é outro ponto forte
da cidade. Marcante e com pratos típicos, a culinária baiana é reconhecida
internacionalmente. Mas vá com calma, pois muitos ingredientes como a
pimenta e o óleo de dendê são fortes e
usados à vontade. Uma boa dica é visitar o restaurante-escola do Senac, no
centro do Pelourinho, onde diariamente é servido um buffet com mais de 20
pratos típicos.

Fotos: Geraldo Rossi
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atólicos, protestantes, adeptos do
candomblé, muçulmanos, budistas.
Em qualquer outro lugar do mundo
esta mistura de crenças implicaria em
conflitos. Mas estamos em Salvador,
“Terra de Todos os Santos”. Ao invés do
choque, vê-se uma convivência pacífica
e até mesmo sincretismo, como acontece entre a religião católica e o candomblé, no qual as divindades se fundem
com nomes diferentes.
A mistura de raças e de religiões fez
do baiano um povo festeiro, pacífico,
cordial e artístico, que traz a música e
a dança em seu sangue. Em Salvador,
as festas são mais do que sagradas, são
vitais, acontecendo por qualquer motivo ou santo.
Por essas razões que a cidade é hoje
uma das principais atrações do Brasil, conquistando turistas nacionais e
estrangeiros. Impulsionada por uma
política de valorização do turismo, Salvador mudou muito nas últimas décadas. Além de investimentos em infra-estrutura, a cidade desenvolveu-se
urbanisticamente, ao mesmo tempo em
que valorizou a cultura, a história e a
natureza. A rede hoteleira também não
parou de crescer e oferece ótimas e variadas opções, de hotéis de luxo a pousadas.
Digamos que a primeira atração que
o turista quer conhecer são as praias.
Elas são muitas, espalhadas pela costa, que se estende por mais de 30 km.
Começando pelo sul estão as praias
de Porto da Barra e do Farol da Barra, ambas famosas por terem sido freqüentadas por artistas e intelectuais.
Apesar do grande número de banhistas
nos finais de semana, continuam sendo boas opçôes para quem não quer se
deslocar para praias distantes. A partir
daí seguem várias praias, como Ondina, Paciência, Amaralina e Pituba, Armação, Jaguaribe e Piatã. Seguindo em
direção ao norte encontra-se a praia
de Itapuã, imortalizada nos versos de
Vinícius de Moraes, e em seguida as
praias mais badaladas de Stella Maris,
Flamengo, Ipiranga e Vila do Atlântico.

A praia do Farol está localizada perto
do centro da cidade

O elevador Lacerda liga as partes
alta e baixa de Salvador

PELOURINHO

O auge do Pelourinho foi nos séculos XVII e XVIII, quando os casarões
eram habitados pela elite: senhores de
engenho e negociantes de fumo. Passadas várias décadas de abandono e posteriormente intensas restaurações, o
local voltou a ser destaque na cidade.
Hoje o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina reúne
restaurantes tradicionais, inúmeros
bares, galerias de arte, lojas e igrejas.
O local também respira música por todos os cantos, sendo berçário de várias
bandas, como o Olodum. No Pelourinho
as manifestações culturais fervilham e
acontecem inesperadamente, sem aviso prévio. Inesperados também são os
jardins internos dos quarteirões, chamados largos, onde é intensa a programação de shows. Isso sem falar do carnaval eletrizante que enche de gente as
ladeiras do bairro histórico. Mas para
falar do carnaval de Salvador teríamos
que ter outra reportagem.....

Pelourinho: maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina
(acima e abaixo)

Praia de Lopes
Mendes, na Ilha
Grande
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COMO FUNCIONA
A partir desta edição o Previsc Notícias inaugura a seção Como Funciona, que esclarecerá aspectos importantes dos planos e das entidades de previdência complementar. Os assuntos serão apresentados em capítulos.
O primeiro mostra as diferenças entre Planos Individuais
CAPÍTULO

1

Planos Individuais e Coletivos

A

previdência complementar está se
tornado um assunto comum no ambiente de trabalho. Dentre os motivos dessa importância cada vez maior
destacam-se a relativa estabilidade da
nossa economia nos últimos anos e as
constantes dificuldades pelas quais
passa o sistema público de previdência
em nosso país. Os trabalhadores estão
buscando na previdência complementar privada uma maior segurança financeira futura, minimizando a dependência da Previdência Social.
No Brasil existem dois grupos distintos de entidades administradoras de
previdência complementar: as entidades abertas e as fechadas. Veja a seguir as principais diferenças entre elas
e como isso se reflete no seu benefício.
Analisando o quadro ao lado fica
evidente o caráter eminentemente financeiro das entidades abertas, a começar pela sua vinculação ao Ministério da Fazenda, culminando com a
remuneração dos acionistas através da
rentabilidade obtida com os recursos
dos participantes. Por outro lado, essa
é a única opção de previdência complementar para quem não tem acesso a
um plano fechado.

PLANOS

ABERTOS

Os planos mais comuns oferecidos
pelas entidades abertas são o PGBL
(Plano Gerador de Benefício Livre) e o
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). A principal diferença entre ambos está na forma de tributação do
Imposto de Renda (IR), sendo o PGBL
mais adequado para as pessoas que
pagam IR na folha de salários e o
VGBL para quem é isento.
Os bancos e seguradoras cobram
dois tipos de taxas em planos de previdência. A primeira, chamada taxa
de carregamento, é descontada do
valor de cada contribuição efetuada.
É uma taxa que tem impacto pouco
relevante em termos de formação de
poupança de longo prazo. A segunda,
chamada de taxa de administração
de ativos, é descontada diariamente
da poupança acumulada. Justamente por isso o seu impacto é muito significativo. Porém a maioria dos participantes não percebe os descontos
porque as entidades informam as
rentabilidades líquidas, já com as taxas descontadas.

6

e Coletivos. A seção Como Funciona será intercalada com
o Demonstrativo Analítico dos Investimentos e Enquadramento das Aplicações (DAIEA), que passará a ser publicado semestralmente. Caso você queira sugerir algum assunto, escreva para noticias@previsc.com.br.

Entidades
Subordinação

Abertas (EAPCs)

Fechadas (EFPCs)

Ministério da Fazenda

Ministério da Previdência

Regulamentação Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
Fiscalização

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC)

Superintendência Nacional de Secretaria da Previdência
Seguros Privados (SUSEP)
Complementar (SPC)
Fundações (montepios - sem
fins lucrativos) ou Sociedades
Anônimas (bancos e seguradoras - com fins lucrativos)

Fundações ou Sociedades Civis
(fundos de pensão - sem fins
lucrativos)

Destinação dos
resultados

Remuneração dos acionistas
e, em alguns casos, também
das reservas dos participantes

Integralmente para as reservas
dos participantes, aumentando
benefícios ou reduzindo contribuições

Objetivo final

Captação de recursos para
gestão financeira

Gestão de previdência

Participação

Qualquer pessoa

Pessoas com vínculo empregatício nas empresas patrocinadoras ou vínculo associativo em
entidades instituidoras

Constituição

Ainda tem dúvidas sobre este assunto ou gostaria de sugerir um tema para o Como Funciona? Escreva para o Previsc Notícias: noticias@previsc.com.br.

PLANOS

FECHADOS

As entidades fechadas, ou fundos
de pensão, muitas vezes são associadas a termos de caráter negativo, como
“privilégios” ou “caixas pretas”. Isso
porque, durante muito tempo, a maioria dos fundos de pensão era ligada a
empresas estatais e, portanto, constituídos com recursos públicos. Além
disso, a forma como eram administrados tais recursos era desconhecida
pela maioria.
Hoje a legislação limita a contribuição das empresas públicas e obriga os
fundos a fornecerem diversas informações aos seus participantes. Mas os
fundos ainda são criticados por serem
acessíveis a um grupo relativamente
pequeno de pessoas, pois somente os
funcionários de empresas com esse benefício é que podem participar.
Numa tentativa de reverter tal deficiência, recentemente foi aprovada
uma legislação que permite criar planos instituídos por entidades associativas, como sindicatos, cooperativas e
outros tipos de associações. Com isso
os fundos fechados tornaram-se aces-

síveis a uma parcela muito maior da
população.
A grande vantagem das entidades fechadas está no seu foco, que é
exatamente a gestão de planos previdenciários fechados. Tais planos têm
características pensadas para se adequar às necessidades do seu grupo específico de participantes. Isso somado
ao fato de serem entidades sem fins
lucrativos garante benefícios muito
mais interessantes.
Portanto, você pode se considerar
privilegiado de participar de um plano projetado e desenvolvido exclusivamente para atender a você e aos
seus colegas. A gestão desse plano é
feita por uma equipe de profissionais
treinados e focados nos benefícios da
previdência complementar. Além disso, toda a rentabilidade dos recursos
do plano retornam em favor do grupo
de participantes. Você pode conferir
em todas as edições deste informativo, na página 8, um demonstrativo
do desempenho das aplicações do seu
plano comparada a outros índices do
mercado.

Unidades de referência
dezembro 2006

Beneficiários do período
Aposentados

Entidade

SETEMBRO 2006

IRACEMA CILA DA R. FAGUNDES
LIONI MARIA DA SILVA*
ADILSON JOAQUIN DO NASCIMENTO
MARIA ZELIA BUSARELLO
NITAMAR MARIA FURTADO*
MARGARIDA EMERICH DE BORBA
MARUCIA MARIANA ABRAMCZUK
JOSÉ RONALDO MACHADO*
JOSÉ AMAURY FERREIRA*
ADEMIR MARTINHO RAMOS
MARIA IVONE NABARRO*

OUTUBRO 2006

LUCYANE TONOLLI*
IVANDINA ARRUDA FRONZA*
ULISSES JOSÉ DA FONSECA SALES
MARIA DO AMPARO F. ALENCAR
HENRIQUE STEIN NETO
HERMANN VALENTIM GUIMARÃES
NEWTON LUIZ T. DE OLIVEITA*

NOVEMBRO 2006

Pensionistas

OUTUBRO 2006
JULIETA GALDINO DIAS
DEUZA SOUZA CAMPIOLLI
AURELINO BISPO DE ALEMAR

SESI-SC
SESI-SC
PREVISC
SENAI-MA
UNIVALI
SESI-PR
SESI-PR

Fecomércio-SC
Sesc-SC
Fecom./Sesc

BD
BD
CD

UR (R$)

225,51
222,29
291,84

Mês

Processamento

Pagamento

Dezembro

11/12

28/12

Janeiro

22/01

29/01

BD

193,55

Fevereiro

13/02

28/01

Senac-SC

Todos

242,93

Senai-MA

BD

197,54

Senai-PI

CD

2.698,67

Sistema FIEMS

BD
CV

205,78
256,00

Sistema FIEP

CV

225,38

Sistema FIESC

Todos

231,85

BD
CV

245,14
210,81

Univali-SC
Funpex-SC

Os requerimentos de benefício recebidos
após o processamento serão avaliados somente
no mês seguinte

Você sabia?
... que no PREVISC on-line você encontra os endereços de outras páginas
de interesse, como a da Previdência
Social?

As Unidades de Referência (URs)
são utilizadas no cálculo de contribuições e de benefícios dos planos administrados pela Previsc. Cada plano tem
a sua, ajustada anualmente na mesma
época e com o mesmo percentual dos
reajustes de salários. Consulte o regulamento complementar do seu plano de
benefícios para maiores informações.

www.previsc.com.br

Sócios participantes da Previsc - outubro 2006
Sistema

Participantes
titulares

Sistema FIESC

Entidade

ANDREA DE ALMEIDA S. DA COSTA*
ODETE ANDREATTA BATISTA*

Plano

Sebrae-SC

SESI-SC
SESI-SC
SESI-SC
SESI-SC
SESI-SC
SENAI-SC
SENAI-SC
SENAI-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI

PASCOAL PEREIRA DOS SANTOS*
GLACI FERREIRA DE JESUS*
MARCIA COELHO MACHADO*
OSNILDA SARTORI*
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA*
MARIA FRANCISCA SECCO
MARIA JOSEFINA SECCO
JORGELINO NOBRE PARKER
JOSÉ GABRIEL HEERDT*
MARCIA DE OLIVEIRA ANDRIANI
ARLETE REGINA FLORIANI*

SETEMBRO 2006

SESI-SC
SESC-SC
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
UNIVALI
SESI-PR
IEL-PR

Patrocinadora

Folha de benefícios

UNIVALI
SESI-PR

SESI-SC
SESI-SC
FIEP

Titulares
autopatrocin.

Dependentes
autopatrocin.

1.712

1.905

56

62

Sesc / Fecomércio

525

583

-

-

Senai-PI

214

365

-

-

Sistema FIEMS

262

348

3

3

Senac-SC

167

209

-

-

Senai-MA

93

141

-

-

Sebrae-SC

83

123

-

-

Univali-SC

2.179

2.403

21

19

841

1.172

25

25

Sistema FIEP
Funpex-SC
Total

* Beneficiários de Pagamento
Único (BPU)

Número de
dependentes

12

5

-

-

6.088

7.254

105

109

Obs: os participantes autopatrocinados são aqueles que mesmo tendo se
desligado das patrocinadoras optaram por continuar nos planos.

Benefícios Concedidos por Patrocinadora - novembro 2006
Sistema
FIESC

Sesc
Fecormercio

Aposentadoria T. Serv.

283

40

17

34

26

36

7

Aposentadoria Idade

28

10

1

8

0

5

Aposentadoria Invalidez

53

18

3

11

2

Pensão

52

12

9

9

7

64

14

1

10

1

4

480

94

31

72

36

55

Benefício

Auxilio doença
Total

Senai
PI

Sistema
FIEMS

Senac
SC

Senai
MA

Sebrae
SC

Univali
SC

Sistema
FIEP

Funpex
SC

Total

82

40

1

566

0

0

0

0

52

2

4

18

14

1

126

8

2

11

8

0

118

0

5

12

0

111

13

116

74

2

973

7

PERFIL E DESEMPENHO

Investimentos da carteira consolidada superam
em muito a meta atuarial nos últimos 12 meses

N

os últimos 12 meses, de novembro de 2005 a outubro
de 2006, o retorno acumulado da carteira consolidada de
investimentos foi de 18,65%, frente a uma meta atuarial de
8,61%. O Fundo de Investimentos em Cotas (FIC) Previsc entregou rendimentos de 18,72%, contra o CDI de 15,99%, ou
seja, rendeu 117,08% do CDI. Veja abaixo como se comportou cada segmento nos primeiros 10 meses de 2006:
Renda variável: de janeiro a outubro deste ano, o Ibovespa acumula uma variação de 17,36% e o IBX de 18,51%.
A carteira de Renda Variável da Previsc acumulou ganhos
de 24,49%. Como o volume investido representa 17,03% dos
recursos totais, foi responsável por 26,98% do resultado.
Renda fixa: a carteira de Renda Fixa acumula retorno da
ordem de 11,89%, ante um CDI de 12,77% no período. Esse
retorno inferior ao índice de benchmark se justifica pelo
fechamento dos títulos públicos atrelados ao IPCA, princi-

palmente no mês de maio. A tendência da carteira é de recuperação do retorno, tendo em vista que os títulos foram
mantidos na carteira, não se realizando o resultado da marcação a mercado. Temos um volume de 79,83% investido no
segmento, respondendo por 69,21% do resultado.
Imóveis: os valores a receber de imóveis acumulam ganhos de 7,95% no ano, contra uma expectativa de 10%. Representando 1,06% do volume total, justifica 0,71% da rentabilidade obtida no período.
Empréstimos a participantes: no período de janeiro a
outubro foram liberados 1.891 empréstimos, num total de
R$ 7,32 milhões, com remuneração pré-fixada de 20% ao
ano. O segmento representa 2,08% do total de investimentos
e contribuiu com 3,10% do resultado.
Sérgio de Andrade
Diretor Adm.-Financeiro

Composição da carteira

Gestores
Previsc

14,45 %

10,53 %

5,93 %
66,95 %

Títulos públicos

6,25 %

ABN Amro
14,57 %

Títulos de bancos

BNP Paribas

8,77 %

Mellon Brascan

Títulos de empresas

17,73 %

Santander

Ações
1,06 %
2,08 %

8,01 %

14,51 %

Schroders

Imóveis
14,74 %

Participantes

Sul América
Unibanco

14,43 %

Evolução da cota nos últimos 12 meses
PREVISC
CDI
Política de Investimentos
IGP-DI+5%
INPC +6%

Rentabilidade mensal
Índices

dez/05

jan/06

Carteira Previsc Consolidada

nov/05
2,09%

1,97%

4,06%

fev/06
1,00%

mar/06

abr/06

0,77%

1,73%

CDI-Certificado de Depósito Interbancário

1,38%

1,47%

1,43%

Meta atuarial (IGP-DI+5%)

0,74%

0,48%

1,13%

Meta atuarial (INPC+6%)

0,89%

0,79%

Previsão Orçamentária (Política)

1,27%

1,24%

Rentabilidade descontada meta IGP-DI

1,34%

Rentabilidade descontada meta INPC

1,19%

Rentabilidade real (Política)

0,80%

mai/06 jun/06
-0,34%

0,91%

jul/06
1,38%

ago/06 set/06
0,78%

0,79%

out/06 12 meses
2,14%

18,65%

1,14%

1,42%

1,08%

1,28%

1,18%

1,17%

1,25%

1,05%

1,09%

16,01%

0,35%

-0,04%

0,43%

0,79%

1,08%

0,58%

0,82%

0,65%

1,22%

8,52%

0,87%

0,72%

0,76%

0,61%

0,62%

0,42%

0,60%

0,47%

0,65%

0,92%

8,61%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

16,03%

1,49%

2,90%

0,65%

0,82%

1,30%

-1,12%

-0,17%

0,80%

-0,04%

0,14%

0,91%

9,33%

1,18%

3,16%

0,28%

0,01%

1,12%

-0,95%

0,49%

0,78%

0,31%

0,14%

1,21%

9,24%

0,72%

2,78%

-0,25%

-0,47%

0,48%

-1,56%

-0,33%

0,14%

-0,46%

-0,45%

0,89%

2,26%
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