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:. NTRODUÇÃO

] .|.. OBJETIVO

O principal objelivo do Conselho Fiscal da Value Prev Sociedade Previdenciária, doravante

denominada Emidade. na elaboração do preseme Relatório (: apresentar os resultacios dos exames

efetuados, incluindo a aderência da gestão dos recursos. dos planos acíminísimdos pela Emiáade

às normas em vigor e às políticas de investimentos. a aderência das hipóteses atuariaís & a

execução orçamentária no lº semesíre de 2619. em observância às disposições tegais, em especial

o art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 'HiOf'ZOOé.

LZ. METODOLOGIA

Para realização dos exames e elaboração do presente relatório foi adotada a seguinte metodologia:

(a) reuniões; (b) análise de documentos. (C) obtenção de informações com os colaboradores e

dirigentes cia Entidade, &: ( d) observância das normas vigentes.

1.3. FATOS RELEVANTES

3) Pedido de transferência de gerenciamento do Plano Hí' Brasil Indústria e Comércio e
Eletrônicos Ltda.

Durante o exercício de 20|7 foi recebido pela Vaiue Prev e pedido de transferência cie

gerenciamento do Piano HP Brasil 1ndústria & Comércio de Equipamentos Eletrônicos Lida. Este

fato ensejam vários estudos durante o período para validação das documeníações, anáêise dos

efeitos financeiros e dos custos adicionais que serão mªmadas para os planºs remanescentes. O

processo encontra-se em andamento e os estudos foram objeto de análise dºs Conselhos e estão

formalizados nas respectivas atas. disponíveis para verificação na Entidacie.

A noíifacação da transferência l'oi realizada em l7f0?.="2018. No exercício de 3018. Ibram

questionados os critérios de adesãn. dos participantes da HPI no Piano HP. acíoiados à época Cia

adesão da HPE, considerando que quando ocorreu a adesão da HPI no Plano HP, houve um critério

de rateio dos participantes que fariam parte desta patrocinadora. Com pedido da saída da HPE,

voltou a ser discutido esse critério de rateio &' entandeu-se que 0 mesmo deveria ser revisto. Cam

a revisãº muda o número de paaicipantes do plano.

Por esse motivo, foi necessária a realização de Lima nova avaliação atuarial, uma vez que os

números de participantes foram alterados. Importante registrar que todo o BD ficou em HPE.

O pedido de transferência está respaldado pela Resoíução (“NPC nº 25. de 23 de setembro de 2017

que dispõe sobre as operações de transferências de gerenciamento de planos de benefícios entre
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entidades fechadas de previdência complementar. declarando atividades as serem realizadas pela

patrocinadora, dependência de Origem e de destino.

Em 25-"123'3058 foi apresentada pela Diretoria Executiva ao Conseiho Deliberativo as

providências da Entiáade para atendimentº às novas solicitações de documenws pela PREVIC

para aprovaçãº e í'malização do processo de cisão e transferência.

b) Value Prev marca presença na ENEF

A Value Prev participou da Semana ENEF (Semana Nacional da Educação Financeira), realizada

de 20 a 26 de maio, reunindo diferentes iniciativas em todo o País (presenciais e online). com o

princípaã objetivo de propagar conhecimento sobre a gestão das f'manças pessoais. Foram

realizadas sessões de Webinar, com a participação do diretor de Investimentos da Value Prev,

João Carlos Ferreira, profissionzú com certificação CFPºE'. As paiestras online ocorreram nos dias

20, 22, 23 e 24 de maio, sempre às 10:00 horas. com uma hora cie duração.

e) Alteração da composiçãº das investimentos

Durante o primeiro semestre foram reaââzadas algumas alterações na composição dos

investimentos com troca de aiguns como: ap1icação em janeiro nos fundos estruturados STX

Nimitz Estruturado Muttímercado e no Su] América Endurance Multimercado, em junho enírada

no fundo de cotas de ações Oceania Vaêor 30 e retirada das apêícações do Fundo Emil Enstítuciona1

Rcibrenciado DI FI. assim como as saídas dos fundos de cotas de ações Velt institucional em abri]

&: em maio saida de fundo de investimento no exterior Rio Bravo Columbia.

1.4. EVENTO POSTERIOR

Eventos que ocorreram durante 0 período de elaboração do relatório e que são relevantes:

a) Desiigamento da Patrocinadora

A conselheira Rosimeire Al ves Costa Zussman foi cêengada da patrocinadora em 1 5i075'2019.

No próximo período de análise, relatório do 2º semestre de 2019, será informado se ela continuará

no cargo da conseâheira.

13) Alteração na composição do Conselho Deliberativº e di! Consema Fiscai

Em ju1h0 tivemos ?: Substituição do Vice—Presiáeme do Conselho Deliberativo do Sr. Mauro

Borges Guaraciaba, que no dia 29.="07/2019 deixou o cargo na Value Prev, por motivo de.

desligamemo da patrºcinadora, e o cargo foi substituído peão Sr. Miguel Prada GalvãQ que

assumiu & “«se—Presidência.
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Assim, em agosto de 2019 a composição atualizada e, confirmada, aguardando o que sobrevier da

Conseiheira Rosimeire A1ves Cosia Zussman, é a seguinte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOME ÓRGÃO CARGO

CLODOALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO CARLOS FERREIRA DIRETORIA EXECUTIVA AETQ/ARPB

CLAUDiA REGINA GIUSTI DIRETORIA EXECUTIVA DIRETORA

DEBORAH GATI'AI ANDERAOS DELFIM DIRETORIA EXECUTIVA DIRETORA

MIGUEL PRADA GALVAO CONSELHO DELIBERATIVO VICE PRESIDENTE

ALBERTO HIROSHI GKAWA CONSELHO DELIBERATIVO PRESIDENTE

RAPHAEL GANDOLFO COSTA CONSELHO DELIBERATIVO SUPLENTE

:vo ROMANI CONSELHO DE LIBERATIVO EFETIVO

HONORIO RYOZO YANO CONSELHO DELIBERATIVO SUPLENTE

FERNANDO LUIS SUEHARA CONSELHO FISCAL PRESIDENTE

DANIEL MEIRA CARDOSO DUVA CONSELHO FISCAL EFEl'iVO

PATRICIA TOYOKO TANAKA CONSELHO FISCAL SUPLENTE

RODRIGO MANCINI ASTRAY CONSELHO FISCAL EFETIVO - PARTICIPANTES  
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2. GESTÃO DOS RECURSOS DOS PLANOS ADMINISTRADOS

A V&hle- Prev administra O plano de aposentªdoria Piano HP e PGA Plano de Gestão

Administrativa.

2.1. Evoíução do Patrimôniº Sociai

() Patrimônio Social da Entidade é composto por duas variáveis. 0 Património de Cobertura do

Plano e os Fundos. A evolução apresentada pelo Patrimônio Social. da Value Prev 00 lª sem de

2019 Foi resuitado do bom desempenho dos investimentos nos primeiros meses do ano.

Assim. em junho de 2019 o Patrimônio Sociaê em maio de 2019 0 Património Sociai ultrapassa a

casa de R$ 1.5 bilhões.

Patrimônio Social

1.800,90

350090 1.458,07 1.459,72 1.479,86 1.485,00 1-510,90 1542131

: a t & _G—
2.400,00

. .

2.200,00

21.000,00
.9
É 800,00

600,00

400,00 . . ......... ,

200,00

000
3351-133 fev-19 mar—lB abr—19 mai-lg jun—í9

+Patrimônio Social

2.2. Evolução do Patrimônio de Cobertura de Plano

0 Patrimônio de Cobertura (10 Plano é constituído pdas Provisões Matemáticas e Equilíbrio

Técnico. As Provâsõcs Matemáticas são os compromissos da Entidade cm reiação aos seus

participantes, 0 que c0rresponde à soma ée benefícios concedãdos & a conceder. Já 0 Equilíbrio

Técnico (Esmonstra os resultados realizados, ou seja. Stl'perávitf'déflcit %écnico acumuiado.

2.3. Soivência

A Solvência cie um plano é definida pelo patrimônio de cobenura do plano dividido pelas

provisões matemáticas. que representa a capacidade que os recursos do plano têm de fazer frente

às provisões matemáticas e gerar um excedente (superávit) 00 apresentar carência de valores para

sua cobertura (déficit). O acompanhamentº da solvência é de fundamental relevância para avaliar
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& capacidade de pagamento das obrigações assumidas pelo plano de beneflcên definida, &

estabe1ecer correções de rotas. sejam através de revisão nas contribuições. revisão na Poãítica de

Investimentos, ou revisão da aderência das hipóteses atuariais.

 

 

 

 

 

  

 

  

/ x
Evolução do Patrimônio de Cobertura do Plano - SOLVÉNCIA
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De acordo com as informações apuradas por meio dos baiancetes do Plano HP e consolidado,

durame 0 primeiro semestre de 2019, 0 Piano (10 8000110105 HP administrados pela Value Prev

0000002050 solvente e equilibrado no que diz respeito aos seus compromissos junto aos seus

participantes.

Conforme gráfxco acima, os índices de sotvência estão sempre acima de 1,00 0 que quer dizer que

existem valores para cobertura dos compromissos do plano acima dos vafores já contabilizados

em provisões matemáticas.

2.4. Recu rsos garantidores e de investimentos dos Planos administrados pela Entidade

Demonstramos & seguir 0 ativo dos pianos referentes aos recursos investidos em R$ 11111.

19 semestre!2019 29 samestre/ZOIS Variação

 

 

 

 

 

      

Plano HP 1.541.517 1.423.381 3,30%

Plano de Gestão Administrativa 2.608 2.619 -0,42%

Total do Investimento com deposito judicial 1.544.125 1.425.999 8,28%

Disponível 811 885 0,33%

Exigível Operacional (355) (284) 25,24%

Exigível Contingencial (1090) (11390) 0,00%

Recursos Garantidores 1.543.490 1.425.510 3,23%
 

Fonte: balancetes 2019/2018
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2.4.1. Composição dos investimentos

A seguir apresemamas & composição dos investimentos por segmento. sua concentração:

Total dos Investimentos 1.544.125 100,00% 1.425.999 100,00% 8,28%

Renda Hxa 1.299.441 84,15% 1.230.218 5,63%

Renda variável 199.251 12,90% 157.209 11,02% 26 74%

Investimentos estruturados 30.523 1,98% 10.141 200

Investimentos no exterior 13.820 0 90% 27.341 -49 45%

udiciais 1.090 0,07% 1.090 0,08% 0,00%

Fonte: Relatório de acompanhamento da carteira-Carteira Total lº semestre 2019

 

O toáal dos recursos do Plano HP atingiu R$ 1,544 bíihão, sendo R$ 1,090 milhão referentes &

depósitos judiciais em junh0/2019.

2.5. Enquadramento das aplicações dos recursos do Piano de Benefícios e do PGA

2.5.1. Legislação

A análise dos resuEtados dos investimentos é efetuada, mensalmeme. por segmenio e por Plano,

emissores &: demais limites previstos na Resolução CMN nº 466152018 e demais alterações,

conforme demonstração a seguir dos principais tópicos.

A Entidade manteve seus valores de investimentos dentro dos limites legais, declarados na

Resolução CMN nº 466172018. e 05 limites de direcionamento da Política de Investimentos

também., garantindo um processo de investimentos em confonnêdade com 05 normativos atuais.

Foram analisados os 1imites por segmentas e veículos de investimentos, as restrições de

concentração por piano de benefícios. restrições de concentração por EFPC, as restrições de

concentração por investimemo e as vedações em relatórios específicos da consultoria de

acompanhamento cios investimentos e que são parte integrante deste re1atório.

A seguir destacamos as análíSes realizadas em reiação à alocação dos recursos garantidores

administrados pela Vaiuc Prev, ao longo do primeiro semestre de 2019. O quadro ahaíxcl

demonstra 05 “miles de alocação. para visualização cia confonnidade com os limites legais 0 PI.

PLANO HP

Mºdªlidªde“'"Vººtimºntºs ' ' Alocação Realizado Lim. Alocação Realizado
alvo jun/2019 PGA alvo jun/2019

 

Renda Fixa 100% 20% 100% 88,60% 83,67% 100% 100,00% 100,00%

Renda Variável 70% 0% 60% 12,40% 12,39% 0% -

Investimentos Estruturados 20% 0% 10% 2,00% 1,98% 0% -

Investimento no Exterior 10% 0% 10% 2,00% 1,97% 0% -

Imóveis 8% 0% 0% 0,00% 0,00% 0% -

Operações com Participantes 15% 0% 0% 0,00% 0,00% 0% —
 

Além disso são acompanhados os enquadramentos por perfil de acerdo com quadro a seguir:
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Super 219.025

Conservador

Conservador 735.371 8931196 87,50% 5,90% 3,00%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Moderado 250.954 67,53% 62,00% 25,31% 7,00%

Agressivo 35.282 43,57% 39,00% 46,93% 8,00%

ALM 43.976 1000099 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% :)

PGA 2.608 100.00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0

Plano 1.291.014 83,67% 82,10% 191.150 12,39% 10,90% 30.523 1,98% 5,50% 30.576 1,97% 3,50%

 

Durante 0 primeiro semestre de 2019. não foram identificados desenquadramentos da espécie.

2.6. Análise de Risco dos Investimentos

Conforme se verifica na documentação apresemada, os níveis de risco cEeFlnidos nas Políticas de

Investimentos, foram respeitados no primeiro semestre de 20l9. () commit: de risco é feito

mensaimenie pelo administrador fiduciário BNY Mellon.

Nos estudos são apresentados os V©R dos ativos para verificação dos limites declarados na Pl

para os riscos de mercado e são apresentados os valores apurados em ousras métricas como

Montesarlo, tracking error etc.., também para verificação do risco de marcaêo.

Para 05 riscos de crédito são apurados 05 ratings dos diversos ativos da carteira para verificação

da aderência aos parâmetros definidos na P].

2.6.1. Risco de Mercado

De acordo com o acompanhamento de risco de marcada realizado mcnsaimente pelo BNY Mellon

(: conforme os limites: def'íniãos na Pl, não houve desenquadramcmo durante 0 primeiro semestre

(102019.

FIA Hbrp Ibrx II Ativo 0 PI em Ações Hbrp Ibrex IH Ativo— são fundos de ações cujº fator da

risco && ibovespa & o WªR está pouco acima de 3%, quando o limite de VÍÉR da Política é 25%

      

 

   

 

 

FIA Hbrp Ibrx il Ativo FI em Acoes Hbrp ibrx III Ativo
30095 , ..... .. ..

2,55%.

2 0a“. ------

: 53% ——————————

. 997, .......

: 5455.

*Em

ª 50»:- mmm; Jum: Emu Dubgwaal—"r x:.»o: numas 3411: ªnura: :ruàga LF?

“> Maças (:..-mw Gamma numa :::mo #00» ::..-:m Cava.» "rua; ea carma
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Os fundos Fl RF Cred Priv Hbrp Cma III e F1 RF Cred Prív Hbrp Sc III são fundos cºm fator de

risco de cupom cambial, com riscos 0,25% e 0,07% respectivamente e menores riscos ainda para

os riscos de juros internos ejums externºs.

Fi RF Cred Priv Hbrp Cma lll Fã RF Cred Priv Hbrp Sc ill

506%0.25% ..  

 

029.1 ».

 

015% "77777777”, . . . . ..,.,,
 

 c 10%

103%? 
 

 

    JW: Emma -- Duma :?! «Jum anura .ªu'ux Eme: :nápa LF?

cua—Emi ?a": ='- Chain » mha;— Cm Cmt»: Tam. ce Gamma

uC-nmmxu «Açai: Sousa: waçãnsBL—mymrn «Camacan umscvm rmEsnvg-m

Os fundos Fl RF Mult Cred Pa'iv Hbt'p Sc ] e FI Multi Hbrp Cma 1 são fundos com fator de risco

de cupom cambial, com riscos aproximadºs 0.07% e 0,25 respectivamente e menores riscos ainda

para os riscos de juros internos e j ums externos.

 

 

 

 

 

 

    
FI Mult Cred Prív Hbrp Sc i FI Mult Hbrp Cma |

006% '

005% 1
001% f
cesse &
002% '

001%; . """
005% "m
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. Macao C-ADD“ cama:.“ fam: :- um: «««-açao *.Gmcam . Taxuncam

mexam: Lu nàçmêmwa 004950: Emwgnua «:::.—meeb— 31470—550“ qm: Esta-sçp-n

A seguir estão relacionados os riscos dos ativos de acordo com as respeciivas métricas descritas.

Somente os fundºs de ações apresentam riscos apurados por írackíng error com valores acima de

3% com O limite da poãítêca de 5%.

 

Anãíise de Risco - Outras ªéiricas

 

Fundo Monte Carlo Vik Hisaorãeo Expected Shcmºaii Tracking Error

FiA Hbvp ibu ii Ativo 0 99% 1 85% 2 80% 3 15%

FI em Acoes F'brg lbrx .»Ei Ativo 0 95% 1 53% 2 92% 3.88%

P! RF Cred an Ham Cma H: 0.12% 03% 0.31%.— 0.00%

F1 RF Cred ºriv Pêra Sc iii 0 05% 0.07% 0 11% 0 00%

F: MuELCred Priv Him SCI 004% 0.04%. 0 13% 0 00%

Fã Mun Fbrp Cmal 0.11% 0.20%": 0.30% 0.00%
 

2.6.2. Riscº de Crédito

A gestão do risco de crédito é realizada considerando principalmente os ratings dos títuios de

dívida bancária ou corporativa. ou das operações de crédito estruturadas, sem prcj mim às análises

realizadas antes da aquisição dos ativos.

 

Nivel de Risco considerado Raling
 

Baixa Dc AAA & AA-

Média De A+ & BBB-
 

 

Ahu De RBB- 00 mínima)   
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A alocação em títulos com risco de crédiío é monitorada com base nos seguintes limites:

Para investimentos realizados por fundos exclusivos só é permitido aplicar em ativos privados

considerados de baixo ou médio risco de crédim e cuja classificação de risco seja realizada por

uma das seguintes agências, Standard&P001's. Fitch Ratings. Moodyªs e SR Rating.

Para 05 função:; condominiais é necassário que atendam aos Eimites de rating apiicáveis aos fundos

exciusivos, perém com & êiberdacíc de 01115231 quaâquer agência de rating autorizada a funcionar

no Brasil. Casº o fundo investido aplique em um ativo considerado de alto risco de crédito, ou

que um ativo em sua carteira tenha classificação rebaixada para a categoria alto risco de crédito,

caberá & Value Prev decidir sobre a manutenção de suas aplicações: em tal fundo.

A0 fmai do primeiro semestre de 2019 05 títulos que- flcaram classificados com aito risco,

segundo os relatórios da BNY Mellon, foram nos ativos Termelétrica Pernambuco 111, Inbrands,

Energisa SA. , Ecopistas -Concessionária Rodovia Carvalho Pinto, Estácio participações SA,

Centre de hnagem Diagnósticos SA. Concessionaria Rodovia do Norte, Movida Participações &?

Restoque Comercio e Confecções.

Na ocasião da aquisição desses ativos, todos foram ciassiflcades como de baixo risco, tendo o

rebaixamento ocorrido posteriormente. Por decisão da Entidade e conforme previsto na PI e na

legislação, os ativos pennanecerão 1135 carteiras cios fundos até 0 vencimento dos mesmos não

caracterizando desenquadramento.

2.7. Rentabilidade

A partir dos Relatórios produzidos peão Administrador Fiduc-iário BNY Menon, podemos

verificar a rentabilidade líquida da cota dos fundos exciusivns (: dos fundos condmniníaís por

gestor 0000013110.

 

 

2.7.1. Rentabiíidade das cotas per gestor dos fundos abertos

' mú SAFRA - - - WA Bench Bench 'r - - |ªªª.“ REFER GAULEO- - “"Bºª“ - OPPORY. "Mºº cm , ªª“ A 51.411 .
jan/19 0,53% 1,39% 0,61% 2,32% 4,23% 1,03% 10,50% 9,41%
fev/19 0,49% 40,74% 0,53% 1,11% 30,12% 0,24% 330% 4,83%

mar/19 0,45% 0,72% 0,48% 0,59% 0,86% 0,71% 0,90% 0,10%
abr/19 0,51% 0,39% 0,53% 1,41% 1,01% 0,02% 0,48% 1,55%
mai/lg 1,32% 0,53% 4,13% 0,37% 1,55% 2,54% 1,99%
jun/19 0,65% 0,46% 2,12% 3,64% 1,44% 532% 539%

19 5131.1719 2,00% 2,79% 3,18% 6,50% 10,33% 5,04% 17,15% 19,27%            
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GESTOR . OCEANA ligª 55351251;N 1140 AÇÓES VELT 5135358210

3an/19 0,06% -1,60% 1,48% 10,44% 11,77% 10,82%
fev/19 5,56% 8,33% 5,27% 4,88% -2,06% 4,86%

mar/19 4,10% 4,64% 5,33% 0,65% 0,34% 0,18%
abr/19 1,46% 4,65% 0,69% 0,98% 0,98%
mai/19 -3,71% —6,19% 1,37% 0,71% 0,70%
3011/19 4,75% 1,17% 2,31% 3,52% 4,33% 4,05% 4,06%

lº 561171119 4,76% 1,17% 9,77% 11,54% 14,36% 14,65% 5,82% 9,10% 14,88%

2.7.2. Rentabilidade das cotas por gestor dos fundos exclusivos

Gestor BNYM BENCH BNP 811811345 WESTERN ASSET BENCH
FUNDO HP ALM 101701 + 4,5% FUNDO sc: FUNDO sc 111 90% 1111145 + 10% EMA—B

jan/19 0,78% 0,44% 1,08% 1,32% 0,93%
fev/19 0,72% 1,62% 0,55% 0,48% 0,50%
mar/19 0,89% 1,44% 0,55% 0,55% 0,48%
abr/19 1,14% 1,27% 0,76% 0,70% 0,52%
maí/19 0,85% 0,77% 1,02% 1,90% 0,86%
]un/19 0,46% 1,00% 0,99% 1,25% 0,80%

1! SEM 4,94% 6,72% 9,11% 10,37% 9,04%

Gestor SANTANDER WESTERN ASSET BENCH FRANKLIN WESTERN ASSET BENCH
1011100 FUNDO CMA! FUNDO CMAIH 50% ?MA—S + 50%111114—5 FUNDO AÇÓES 11 FUNDO AÇÓES 111 1801-100

]an/19 2,48% 2,80% 2,46% 11,02% 9,82% 10,71%

fev/19 0,51% 0,49% 0,52% 1,72% 4,20% 4,76%

mar/19 0,52% 0,55% 0,53% -D,16% 10,09% 0,11%

abr/19 1,07% 1,07% 1,01% 0,45% 0,02% 1,06%

ma1/19 2,11% 2,53% 2,11% 0,95% 0,77% 1,14%

jun/19 2,10% 2,54% 2,11% 4,20% 3,72% 4,10%

19 SEM 9,11% 10,37% 9,04% 15,10% 13,33% 15,59%         
 

Aci 1110. estão apresentadas as mntabilídades obtidas por gestor em relação ao benchmark. 1300011108

observar que no acumulado do semestre os gestores BNP Paribas e Western Asset. nos fundos SC

N[ e SC 1 apresentaram retomos superiores aos seus respectivos benchmarks.

05 gestores Franklin Tempieton e a Western 1108 fundos de renda variável não conseguiram

superar o 8611 benchmark.

2.8. Poiíticas de Investimentos de 2019

As PoEítiC-as de Investimentos do 918110 HP e PGA foram elaboradas em conformidade com os

preceitos da legislação vigente apêâcável, em especial cia Resoíução CMN nº 4.661.120] 8 0 demais

alterações, devidamente aprovadas e disponibiiízadasfdívulgadas conforme estabelecido na

 

 

 

norma.

Proposta da Política de lnvestimentos Diretoria Executiva dezembr0/2018

Aprovação Conselho Deliberativo fevereiro/2019

Envio das ânformações PREVEC 28/02/2018    
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Divulgação Relatório Anual 2018 30/04/2019

Vigência 90015085 de investimentos dos Planos de Janeiro a dezembro de

Benefícios e do PGA 2019    
 

Podemos observar que com relação à 810000510 e concentração dos investimentos e a aderência ;]

Política de Investimentos. & Value Prev está mantendo & gesâão de recursos, por plane, em

atendimento às Diretrizes da Resoãução CMN nº 4,6611201 8. bem como, às instruções normativas

ou decretos publicados com O objetivo de regulamentar a referida resolução ou substituí—ia, &

ainda. 05 melhores práticas de govemança 1103 investimentos.
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3. ADERÉNCIA DAS PREMESSAS E HIPÓTESES ATUARIAIS

3.1. Patrimônio do Plano de Aposentadoria

Este Conseího Fiscal 1101111000 110 balancete de junho de 2019 0 patrimônio 500181 0 O patrimônio

de cobertura do Plano de Aposentadoria.

   
Patrimônio social 1.542.307.714
 

 

 

 

    
 

Fundos 39530444

- Previdencial 11042380

- Administrativo (PGA) 2.924.443

- Investimento 19562320

Patrimônio de cobertura 1.502.777.570

Baianceie junh01'2019

Durante o início do 1º semestre de 2019, foram validadas & aprovadas as hipóteses e premissas

atuariais, cuj OS estudos se iniciaram 110 2º semestre de 2018. Este refeitório retrata estes períodos

de anáíâses &: aprovações.

() Demonstrativo Atuariai de 3012/2018 que vigora no 800 de 2019, realizado pela Mirador

Assessoria Atuarial Ltda. foi encaminhado em 2710212019.

A avaliação atuarêaí com data 0850 31332018, refere—se Plano HP 0 0 estudo atuaria? do plano

administrado pela Value Prev. conforme evidenciado em documemo & demonstração 81081-181 foi

assinada e encaminhada à PREVIC em 31/121'2018. Em reunião específica para o assunto, o

anuário da consultoria Giancarlo Giacomini Germany apresentou a todos os órgãos esiatutários,

1110105100 com a presença deste Conselho, () resultado das avaliações do Plano HP. bem como 0

estudo de aderência da taxa real de juros e emitiu O parecer atuarial do piano em conformidade

com as Eegislaç-ões. Neste pat'0001'(disponível para 0011511118 na Entidade) estão coníemplados:

Análise dos resultados da avaliação atuarial do Plano HP;

Análise do resultado do Piano HP segregado por grupo de custeio (HPE, HPI & ENTCO);

Análise dos dados com base no resuãtado da úitíma avaliação:

Análise da cobertura do passivo atuarial 110 ano de 2018:
Análise das hipófeses econômicas e financeiras;

Análise das hipóteses biométricas & demográficas;

Piano de custeio para o exercício de 2018:O
.
.
.
.
.
.

3.2. Hipóteses
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Taxa Rea: dEJUI'Os ' ' 4,50% 4,50%

 

Fator deCapacidade das Saláncs 97% 9255

Fator de Capacidade dos Benefícios “97% ' 92%

Taxa de Crescimento Rea? Saiariai 5,49% 5,49%

Taxa de Crescimento Rea? de Benefícios NM MIA

01mndªde Gem ' 472000 (5118111344 10%) 1412000 (51181212363 10%)
. segregada porsem segregada por sexo

Entrada em Invalidez RRB-1944 Mod segregada por RRB-Im Mod segregada
sexo por sexo

Mortalidade de Inválidos , N[A MIA

Ro131101dade (Turmver) Exp. 115111115 3305 Watson Exp. 111111115 30113815 Watson

SPB: 15% BPD: 15%
Pmbabilidade de ºpção peíos institutos na Portabiiídade: 16% Portabiiidade: 15%

data de desligamento 8053135996 Resgate: 59%

Autopatrocínio: 10% Autopsimcínio: 10%

Benefícios a conceder. MIA. Beneficiosa conceder: N[A.

&trutura Familiar Benefícios Concedidos: família Benefícios Concedidos:

real. famíãia real.

3.3. Piano de custeie 2019

Cªnªibuí'iªº& ,, | . | 2,“ 253.041 tonthaPM 3055 5.172.511

— uam: 2,72% 252.917 - Nºrmª 3.04% 5156.7911

-genefíciº Mínimo 0100155 135 - 5901911150 Mínima 0,00995 15.751

mmanwm 4,28% 397.718 Contribuª“:hmm 4.165 7.047.479

. 33,1“ 3993; 35390 - Sásíca 3,10% 5.255.428

. Suplemm 1,19% 110.728 — Supimmzr 1,05% 1.792.051

751131 7,019; 550359 10131 7,21% 122211020

Fuíha arma! (em reais) 9.231.892 50313 311143119?" Wªit) 169539589

Cmtrâlâdo dª Wmdm Cºntribuição de humm 2,59% 4.844.447

— Normal 3,43% 2.939.485 - Normal 2,539; 4535.5134

- Benefício Minimo 0,004?!» 3.246 - Benefício Mínimo 0,00596 8.843

emmda Participam 4,86% 4.153.390 0961450156 da Participam 4,88% 8.736.841

- Básica 3,52% 3.020.185 - Básica 3,42756 6.155.131

— Supkmemar 1,33% 1.143.204 - Supiemenizr 1,87% 2.530.709

Tºtal 3.199; 1195122 Tataã 7,45% 13381.288

Foâha anual (em reªis) 353m345 Folha anual (em reais) 171651372

3.4. Evolução do superávit 011 déficit do plano previdencial

3.4.1. Plano HP
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Superávit técnico acumuêado
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Movimentação do Patrimônio R$ mil

Saldo Inicial Patrimônio Social - 31-12-18 1424333

Adições 20.427

Deduções -31.508

Investimentos 127.449

Const/reversão dos fundos 169
  Saldo Final - 30-06-19  1.541.325  
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4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os valores realizados foram obtidos do orçamento geraâ & dos balancetes anaiítêcos do ano de

2019.

«Ll. Plano de Aposentadoria

4.1.1. Gestão Previdencia]

lº semestre 2019
GESTÃO PREVIDENCEAL

 

 

Realizado Variação

ADIÇÓES PREVIDENCIAIS 21.043.772,44 2042657133 -3%

DEDUÇÓES PREVIDENCIAIS 33.045.493,40 31.508.459,60 -5%      

As diferenças entre o orçamento e a realização nas adições ocorreram principalmente pelas

diferemças de perspectivas no momento do orçamento e momento do mm over nas patrocinadoras.

No caso das deduções há grande imprevísibilidade do comportamento dos parâícipantes. tanto em

reãação aos pedidos de aposentadoria como para os pedidos de prestação única e dos institutos.

especialmente portabilidade.

Parte && redução das adições previdenciaís, R$ 7,271 milhões. foram referentes ao abatimento de

contribuições da patrocinadora, com a utilização do fundo previdencial, assim como as deduções.

4.2. Piano de Gestão Administrativa (PGA)

4.2.1. Atividade de previdência

No Orçamento Geral para de 2019 estão comanpiados na proposta orçamentária das despasas

com a administração do Plano cie Benefícios.

 

 

1” Semestre 2.019 Realizado Variação %

Gestão Previdencia! 1.909.039,91 2.011.667,67 5%

Despesas de Investimento 1.747.873,08 2.087.355,12 19%      

Burana: as análises pede—sc veriãcar que os desm'nbolsos realizados cºm as despesas de

investimento e da gestão prcviáencíal Ficaram pouco acima do orçado. As despesas

administrativas. seguem aàaixo mais detalhadas:

4.2.2. Atividade Administrativa

ACUMULADO 1ª SEM 2018
ADMINISÍRATNO '

Orçado Reai

 

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.909-040 2.011.668
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PESSOAL E ENCARGOS 964.582 1.008.958 4,60%

TREINAMENTO! CONGRESSO! SEMINÁRIO 53.700 23.781 65,71%

VIAGENS E ESTADIAS 10.000 10.269 2,69%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 513.746 538.336 4,79%

DESP£SAS GERAIS 114.851 114.239 -0,53%

TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS 165.959 161.507 -2,68%

OUTRAS DESPESAS 4.000

DESPESAS ESPECÍFICAS 36.000

INVESTIMENTOS 86.202 114.573 32,92%
 

Em relação às atividades acímínisârativas houve uma extrapolação do orçamento de 5% em relação

ao total de despesas administrativas. Os itens que ficaram abaixo dos valores orçados como

treinamento. congresso. seminário, viagens & estadias, têm uma certa sazonalidade.

especialmente. por causa do congresso ABRAPP que acontece no segundo semestre e representa

um custo reêevante para a rubrica.

Alguns serviços de terceiros contratados e que não Foram orçados são os principais contribuidores

para a variação: pareceres jurídicos, pessoal temporário, alteraçãº do Regulamento do PGA,

assessoria para habilitação & certííicação dirigentes etc.
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5. GESTÃO DA ENTIDADE

S.] . Estrutu ra da Entidade

lº seme—ftre da 30 9

' "ofg'álã
Estatutário

   
Mandato ? Habaiutaçao Validade do Certificado

f j Em andamento/Faâta
Fernando Luis Sueham ª Presidente 02/04/2018 01/04/2022 .: í memorial para

 

Em andamento]

Daniel Meira Cardoso Duua , Efetivo , 02/04/2013 01/04/2022 Aguªrdªndº "ªª“ltªdº "

  

  

  

   

     

  

  
      

  

Conselho da entrevista

Fiscal . “ . , , , ,,,,,,, rªªl'zªdª'lcss ..

;P triçíawypkºíanêka Flªme 22/01/2018 ,, Nãºãerácertificªóªi
_ Em andamento]

Rodrigo Mancini Astray Efetivo 02/04/2018 01/04/2022 ent?ººgcjengegrltsrçdãjndº .?

- _ ' _ _ _ .,..._ ,. .. .. _ .. _,!ç—f»; _.

:ê?bª€9,“ít9,5hª,,º'$ª?ª..... ..“..Qliºí/Éºlª. ..?/952“??? 19/03/2021,
: , % Em andamento/
; ?Vice ' 29/07/2019 01/04/2022“ 5 Falta memorial para

'Mieuç.!.?ra£4.ªªãalyã9..... PfªêÍÉÉFPÉÉ... ' ,entrêsanolçãs , '
, 3 Em andamento]

iConseIho ílvo Romani %Efetivo 02/04/2018 01/04/2022; , Dºcumentªçãº ,
; Deliberativo a 1 = : entregue, aguardando ;

_ = , Em andamento]

:RafaeIGandoIfo Costa %Supleme :02/04/2018 01/04/2022? Dºcumentªçªº
5 - entregue, aguardando a

..... ..... ,. , ,, ,, ,. ..lcss, ..
É,,Hºnºrioõwaºªfanº. Suglºnt? Dê!ºª£201%,,.º%/º4£êºlºé . Nãmrécert' cadº     

        

 

  

 

Í'..05592425,fé/55115mãº), tãir'etºÉAEÍãÉ 05/91/2915! 91/51/3222? 05/51/59'1.8,_, . “;;;/9115119. f.], ....
Clodoaldo Rodrigues , Diretor '

&A'bygyçrqyg ..... 'Supâzªntensªº' 01,4“??? ,
qulglReglina Girustir retqra ,,

    
  

04/03/2021
 
02/04/2018

  

 

    

É Dlreloria

; Executiva    Em andamento]

% Documentação

Deborah GattaiAnderaos ; : . , entregue,aguardando

Fªlªm. .. Dlrfªtºr,,,. . '.CSSW '

: 02/04/2018 01/04/2022 01/12/2021

O exercício de mandato em EFPC requer certificação emitida por instituição cenifícaciora

reconhecida pela Previc. Os normativos atuais requerem a maioria dos Consetheãros. tanto

Deliberaíivo quanto Fiscal certificacíos e toda a Diretoria também certificaáa.

Conseihcims e da Diretoria.

A falta de certificação, além da desconformidade, impede a Entidade de obter 0 Selo de

Autormgulação em investimentos e. também. 0 Selo de Autorregulação em Governança.

Além cíisso, pode ser um indicador negativo na busca de novos patrocinadores.

Em agosto de 20 E 9 0 [CSS abriu novo prazo, aíé novembro, para as certifncações por experiência.

Assim, os conselheiros e diretores devem se empenhar nas providências de documentação

soiíciãacêas para que as devãdas certificações sejam aprevadas até novembro de 20l 9.
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(301110 resukado desta verificação fica a recomendação deste: Conselho para que todos 05

Conse1heiros &: membros da Diretoria realizem 0 processo cie certâflcação.

RECOMENDAÇÃO: Com conhecimento (: anuência do Conselho Deliberativo, Eca

definido o prazo de 30/16/2019 para que todos os Conselheiros :: toda a Diretoria realizem

os procedimentos necessários para as devidas certificações.

5.2. Gavemança

A Resoâução CGPC nº 13/2004. trouxe para 0 âmbête das EFPCS princípios, recomendações e

obrigações para a prática de governança corporativa que agregam valor ao resultado 0 convergem

para adoção de um componamemo ético.

Cabe a Entidade adotar gestão de riscos &: confroles internos e princípios. regras e práticas 010

governança (relações entre órgãos estatutárim da 15ch com participantes, assistidos,

patrocinadores. instituidora, fornecedores de produtos e serviços, autoridades e 001105 palms

interessadas) adequados ao porte. complexidade e riscos inerentes ao plano de benefícios por ela

operados, de modo a assegurar 0 pleno cumprimento de seus objetivos.

Com O objetivo de assegurar aos participantes equidade, transparência., responsabilidade pelos

resuãtados 0 obediência às leis do país. nós do (300501110 Físcai juntamente com 0 Conselho

Deliberativo & a Diretoria participamos da apresentação, análisa (: discussão das demonstrações

contábeis e dos pareceres da auditoria, reavaliação atuarial além das notas explicativas. gestão de

recursos e dos passivos. aprovados. (: registrados em atas e mantidos à disposição para consulâa na

Entidade.

5.3. Relatórios Contábeis de 2019

Os relatórios comábcis, mais espccâhcamcme balancetes. relativos do ano de 2019 10er

eâaboracãos em conformidade com 0 dispoem na legislaçã0 que trata das normas contábeis

aplicadas às entidades fechadas de previdência complemenmr, contém as intbrmações

consistentes e em confmmidade com O disposto na legislação que trata do assunto.

5.4. Avniiação de Riscos e Contrcles Internos

Os 0002111105 de dcf'snição conceitual. identificação 0 avaãêação de riscos e 00000103 Foram

impícmemados quando foram apresentadas as 1110114705; de riscos da Entidade.

Está instituído 0 processº de gestão de riscos 0 000110105 internos com geraçã0 Matriz de Riscas

0 Centrolcs 'em sistema que facilita & atuahzação :: 0 acompanhamento da implementação dos

1110005, com avaliações bianuais.


