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Previcorp Previdência Privada 
Relatório da Administração 

 
 
 

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias em vigor, a Previcorp 
Previdência Privada, Entidade Aberta de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, com sede na Av. 
Tancredo Neves, nº 999 - 1º andar grupo 101 - Caminho das Árvores - Salvador - BA apresenta as 
autoridades competentes e aos participantes de seus planos previdenciários o parecer dos auditores 
independentes e as demonstrações contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2015.  

 
Política de reinvestimentos - Os resultados apurados são incorporados ao 

patrimônio da Entidade, após constituição da Reserva de Contingência de Benefícios, quando esta for 
aplicável.  

 
Negócios sociais - A Entidade opera com planos previdenciários e a 

concessão de assistência financeira, com recursos de terceiros. A Previcorp revisando suas atividades voltou 
seus esforços para a manutenção de seu quadro de participantes, bem como para a reformulação dos 
convênios até então firmados, com o intuito de melhorar o perfil destes. Este procedimento esta resultando na 
redução do quadro de participantes por cancelamentos decorrentes de atualização do cadastro, apresentando 
discreta melhoria neste semestre, e esperando resultados favoráveis no próximo semestre. 

 
Perspectivas e planos da administração para períodos futuros - Os 

planos e ações da Administração para o segundo semestre de 2015 e para exercício de 2016 estão voltados 
para a melhoria e qualidade das informações em face do aperfeiçoamento dos Controles da Entidade. Além 
disso, a administração pretende reestruturar a área comercial para que a Entidade volte a comercializar seus 
planos previdenciários, a partir do segundo semestre de 2015. Nossos ativos financeiros garantem os 
compromissos pactuados. Desta maneira, a Entidade busca o aperfeiçoamento dos controles das 
informações, bem como equacionar seus numerários, para posteriormente buscar incrementos para os 
futuros negócios. 

 
Continuidade operacional: As demonstrações contábeis são elaboradas 

com base na continuidade operacional. Os ativos e passivos são registrados no uso apropriado do 
pressuposto de continuidade operacional, levando em consideração que a Entidade no curso normal de seus 
negócios realizará seus ativos e liquidará seus passivos. 

 
Declaração sobre a capacidade financeira - De acordo com as disposições 

contidas na Circular SUSEP nº 508/2015 declaramos a capacidade financeira e a intenção da Entidade em 
manter até os vencimentos, os ativos financeiros classificados na categoria “Títulos Mantidos até o 
Vencimento”. 

 
 

Salvador - BA, 30 de junho de 2015. 
 
 

A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
 
Aos Administradores da 
Previcorp Previdência Privada 
Salvador - BA 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Previcorp Previdência Privada (“Entidade”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
semestre findo naquela mesma data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 
 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Base para opinião com ressalva 
A Entidade encontra-se em processo de revisão dos seus sistemas operacionais informatizados e, de 
conciliação dos saldos dos relatórios gerados com os respetivos saldos das rubricas contábeis, a saber: 1) 
Valores a Receber - Créditos das Operações com Previdência Complementar - Ativo Circulante; e 2) 
Valores a Reclassificar - Previdência Complementar - Depósitos de Terceiros - Passivo Circulante. Não 
pudemos nos satisfazer quanto a adequação dos saldos destas rubricas por meio de outros 
procedimentos de auditoria. 
 
 
Opinião com ressalva 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para a opinião com 
ressalva, as demonstrações as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Previcorp 
Previdência Privada em 30 de junho de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
Outros assuntos 
Auditoria dos valores correspondentes aos períodos anteriores 
Os valores apresentados para fins comparativos e correspondentes ao: (a) exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014 foram anteriormente por nós auditados, e, emitido relatório em 26 de fevereiro de 2015, 
contendo parágrafo “Base para opinião com ressalva”, de idêntico teor, ao acima descrito; e (b) semestre 
findo em 30 de junho de 2014, também foram anteriormente por nós auditados, e, emitido relatório em 26 
de agosto de 2014, contendo parágrafo “Base para opinião com ressalva” de idêntico teor, ao acima 
descrito, e ênfase devido a demonstração de Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e Capital Mínimo 
Requerido - CMR, com insuficiência, requerendo a apresentação de Plano de Regularização de Solvência. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
CRC/RJ nº 1.824 “S/BA” 
 
 
 
Delson Nei Santana 
Contador CRC/RJ nº 050.301/O-4 “S/BA” 
 
 
 
Roberto Rossi 
Contador CRC/RS nº 018.940/O-4 “S/BA” 
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30.06.2015 31.12.2014

CIRCULANTE 718.191,96         960.798,40         

Disponível 62.008,66           279.136,69         

Caixa e bancos 24.686,92           94.078,74           

Equivalentes de caixa 37.321,74           185.057,95         

Aplicações 479.319,84         564.924,62         

Créditos das operações com previdência complementar 68.407,13           66.078,80           

Valores a receber 68.407,13           66.078,80           

Títulos e créditos a receber 106.818,28         48.528,07           

Títulos e créditos a receber 26.745,39           25.811,47           

Outros créditos 80.072,89           22.716,60           

Despesas antecipadas 1.638,05             2.130,22             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 300.411,32         300.842,35         

Realizável a longo prazo 89.783,08           89.783,08           

Títulos e créditos a receber 89.783,08           89.783,08           

Depósitos judiciais e fiscais 89.783,08           89.783,08           

Investimentos 210.000,00         210.000,00         

Imóveis destinados a renda 210.000,00         210.000,00         

Imobilizado 628,24                1.059,27             

Bens móveis 628,24                1.059,27             

Total do ativo 1.018.603,28      1.261.640,75      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Balanço patrimonial em

(Em reais)

Previcorp Previdência Privada

A  T  I  V  O  
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30.06.2015 31.12.2014

CIRCULANTE 706.809,46         733.695,14         

Contas a pagar 417.703,98         595.110,83         

Obrigações a pagar 5.246,52             7.220,40             

Impostos e encargos sociais a recolher 2.903,58             2.709,98             

Encargos trabalhistas 7.849,83             3.733,44             

Impostos e contribuições 96.845,10           97.399,83           

Outras contas a pagar 304.858,95         484.047,18         

Depósitos de terceiros 185.862,07         40.160,61           

Provisões técnicas - previdência complementar 103.243,41         98.423,70           

Planos não bloqueados 103.243,41         98.423,70           

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 111.390,90         111.390,90         

Outros débitos 111.390,90         111.390,90         

Provisões judiciais 111.390,90         111.390,90         

PATRIMÔNIO SOCIAL 200.402,92         416.554,71         

Reservas patrimoniais 1.697.222,19      1.697.222,19      

Reserva de reavaliação 253.101,52         253.101,52         

Reservas de retenção de superávits 40.809,48           40.809,48           

Superávits ou déficits acumulados (1.790.730,27)    (1.574.578,48)    

Total do passivo 1.018.603,28      1.261.640,75      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Previcorp Previdência Privada
Balanço patrimonial em

(Em reais)

P  A  S  S  I  V  O
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Previcorp Previdência Privada
Demonstrações do resultado em:

(Em reais)

30.06.2015 30.06.2014

Contribuições para cobertura de riscos 137.695,86       112.632,17       

Variação das provisões técnicas de prêmios (1.375,66)         48.972,94         

 

Prêmios ganhos 136.320,20       161.605,11       

Sinistros ocorridos (2.980,64)         (6.151,99)         

Outras receitas e despesas operacionais (117.062,20)     (193.815,94)     

Despesas administrativas (195.310,96)     (223.352,75)     

Despesas com tributos (38.582,25)       (43.359,18)       

Resultado financeiro 1.464,06           345.774,93       

Resultado operacional (216.151,79)     40.700,18         

Superávit (déficit) do período (216.151,79)     40.700,18         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

8
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Previcorp Previdência Privada

Reservas Reservas Reservas Superávits

de retenção de ou déficits Total

patrimoniais reavaliação superávits acumulados

Saldos em 01 de janeiro de 2014 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.935.362,22)  55.770,97     

Superávit do período -                 -                -                 40.700,18        40.700,18     

Saldos em 30 de junho de 2014 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.894.662,04)  96.471,15     

Mutações do Período -                 -                -                 40.700,18        40.700,18     

Saldos em 01 de janeiro de 2015 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.574.578,48)  416.554,71   

Déficit do período -                 -                -                 (216.151,79)     (216.151,79)  

Saldos em 30 de junho de 2015 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.790.730,27)  200.402,92   

Mutações do Período -                 -                -                 (216.151,79)     (216.151,79)  

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

(Em reais)

Discriminação

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Semestre findo em 30 de junho de 2014

Semestre findo em 30 de junho de 2015

9
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30.06.2015 30.06.2014

Atividades operacionais

Superávit (déficit) do período (216.151,79)       40.700,18           

Ajustes para:

Depreciação e amortizações 431,03                791,39                

Variação das contas patrimoniais:

Ativos financeiros 85.604,78           (25.926,04)         

Créditos das operações de previdência complementar (2.328,33)           (16.522,54)         

Depósitos judiciais e fiscais -                      (10.879,58)         

Despesas antecipadas 492,17                61,40                  

Outros ativos (58.290,21)         63.681,65           

Impostos e contribuições (554,73)               345,48                

Outras contas a pagar (176.852,12)       32.421,67           

Depósitos de terceiros 145.701,46         (435.055,80)       

Provisões técnicas - previdência complementar 4.819,71             (43.688,32)         

Provisões judiciais -                      51.777,80           

Caixa consumido pela operações (217.128,03)       (342.292,71)       

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (217.128,03)       (342.292,71)       

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (217.128,03)       (342.292,71)       

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (217.128,03)       (342.292,71)       

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 279.136,69         365.689,20         

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 62.008,66           23.396,49           

Previcorp Previdência Privada
Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto) em:

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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30.06.2015 30.06.2014

Resultado Líquido (216.151,79)       40.700,18           

(+/-) Outros Resultados Abrangentes -                      -                      

Variação de Reserva de Reavaliação -                      -                      

(+/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas -                      -                      

(Quando Reconhecidas pela Equivalência Patrimonial) -                      -                      

Resultado Abrangente do Exercício (216.151,79)       40.700,18           

Previcorp Previdência Privada
Demonstrações do resultado abrangente em:

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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Previcorp Previdência Privada 
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias em 30 de junho de 2015 
(Em reais) 

 
 
01 - Contexto operacional 

A Previcorp Previdência Privada é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins lucrativos, 
com sede na capital do Estado da Bahia e que tem sua gestão exercida por diretores eleitos dentre os 
associados controladores, oriundos do quadro de participantes. 
 

a) Ramos de atuação - tem como objetivo operacional à instituição, operação e manutenção de planos 
previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda, focando os planos de pecúlio em repartição simples; 

 

b) Região da federação em que opera - autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a 
operar em todo o território nacional, mantendo operações em todas as regiões da federação; e 

 

c) Critérios e gerenciamento de riscos - a Entidade aborda o gerenciamento de riscos de modo integrado, 
proporcionando unicidade às políticas, processos, critérios e metodologias de controle de riscos através 
das políticas de gerenciamento de riscos aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Os principais riscos que a 
Entidade está exposta são: Risco de crédito - o gerenciamento deste é um processo contínuo de 
acompanhamento dos procedimentos vigentes, exigindo controle nas análises das operações efetuadas, 
preservando a integridade e a independência das operações. São observados os aspectos pertinentes ao 
processo de concessão de assistência financeira, tais como garantias e prazos, visando a assegurar a 
qualidade da carteira. A Entidade utiliza-se de recursos de terceiros, através de bancos conveniados, para 
concessão de assistência financeira aos seus participantes, desta maneira ficando somente com a 
responsabilidade de repassar aos bancos conveniados os valores recolhidos em suas rubricas de 
assistência financeira, diluindo assim sua responsabilidade com o risco da inadimplência da operação. A 
Entidade controla os recebimentos de suas rubricas de assistência financeira através de documentação 
de órgãos averbadores e de sistema de informática. Risco de mercado - o risco de mercado é 
acompanhado, aferido e gerenciado continuamente de maneira a identificar e evitar a possibilidade destes 
riscos, levando-se em consideração as taxas de juros e rendimentos praticadas pelas instituições 
financeiras e suas variáveis. O perfil de exposição a risco de mercado da Entidade é conservador, no 
tocante aos seus ativos financeiros, cujos valores vinculados a cobertura das provisões técnicas, são 
aplicados em títulos públicos federais e em CDB - pré fixados de instituições financeiras de confiabilidade. 
A confiabilidade das instituições é definida por histórico do mercado financeiro, levando-se em 
consideração as instituições de renome e tradição no mercado financeiro; Risco de liquidez - a política 
de liquidez define não apenas os níveis mínimos que devem ser observados, mas também em que tipo de 
instrumentos financeiros os recursos devem permanecer aplicados. O gerenciamento do risco de liquidez 
contempla o acompanhamento periódico da composição dos recursos disponíveis em relação ao risco de 
mercado. São considerados os recursos disponíveis, a manutenção das aplicações financeiras, os custos 
administrativos e o comprometimento financeiro da Entidade; e Risco operacional - o gerenciamento do 
risco operacional é imprescindível para a geração de valor agregado, sendo acompanhado e gerenciado 
periodicamente. Para redução e eliminação de riscos operacionais, há o gerenciamento de todo processo 
que se inicia com a subscrição de um Plano de Previdência e vai até o momento de liquidação de um 
benefício. Levando-se em conta o acompanhamento das variáveis das contribuições dos planos de 
previdência, do perfil dos participantes, benefícios e provisões técnicas. 
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02 - Das demonstrações contábeis 

a) Da elaboração - de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não 
contrariem a Circular n° 508, de 09 de janeiro de 2015; 

 

b) Das estimativas e julgamento - a preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas 
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade, no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas  
para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota 15; 

 

c) Da apresentação - em conformidade com o disposto no CPC 21 - Da Demonstração Intermediária, o qual 
requer a comparabilidade do balanço patrimonial com o correspondente do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014, e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, com as correspondentes demonstrações do semestre findo em 
30 de junho de 2014, as quais tiveram quando aplicável suas rubricas reclassificadas para fins de 
comparabilidade com as demonstrações contábeis do período atual; e 

 

d) Da autorização - a administração aprovou e autorizou em 21 de julho de 2015 a emissão das 
demonstrações contábeis de 30 de junho de 2015. 

 
 
03 - Principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado - de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. As 
contribuições para planos de previdência são reconhecidos como Rendas de Contribuições Retidas pela 
vigência do risco e os direitos dos participantes são refletidos mediante a constituição de provisões 
técnicas em contrapartida do resultado do período; 

 

b) Equivalentes de caixa - disponível - são representados por aplicações financeiras com vencimento em 
até 90 dias, considerado a partir da data da efetiva operação e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, que são utilizados para no gerenciamento de compromissos imediatos; 

 

c) Aplicações - são classificados em: 1) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado - 

Um ativo financeiro é classificado a valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia tais 

investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a 

gestão de riscos e a estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio 

do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 

resultado do período; e 2) Ativos financeiros mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e 

capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de 

aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período;  
 

d) Créditos das operações com previdência complementar - valores a receber - classificados no Ativo 
Circulante pelos respectivos valores originais, sendo na rubrica Consignação de Órgãos Averbadores 
reconhecidos  quando  da  emissão  do risco, e  na  rubrica  Riscos  Vigentes  não  Recebidos,  os valores  
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pertinentes ao montante das contribuições mensais não recebidas até o mês seguinte; 
 

e) Títulos e créditos a receber: depósitos judiciais e fiscais - classificados no Ativo Não Circulante pelos 
respectivos valores originais; 

 

f) Investimentos - constituídos por Imóveis Destinados a Renda registrados pelos respectivos valores de 
aquisição e representado por bens imóveis urbanos - terrenos; não destinados ao uso próprio; 

 

g) Imobilizado - corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os 
riscos, benefícios e controles dos bens para Entidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das 
respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica 
estimada dos bens, sendo a taxa anual de: 10% - móveis  e  utensílios  e  máquinas  e  equipamento; 10% 
- equipamentos de informática adquiridos até 2009; e 20% - equipamentos de informática adquiridos a 
partir de 2010. Ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável; 

 

h) Redução ao valor recuperável - ativos financeiros (incluindo recebíveis) - um ativo financeiro não 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que 
apresente  indícios  de  perda. Um  ativo tem  perda no seu  valor recuperável  se há  evidência que  um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos fluxos de caixa, 
tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros reconhecida 
publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos. Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contábil 
residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu 
valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do 
uso do ativo ou unidade geradora de caixa; 

 

i) Provisões técnicas – A Entidade comercializa apenas produtos estruturados no Regime Financeiro de 
Repartição Simples. As Provisões são classificadas no Passivo Circulante e constituídas de acordo com 
as Notas Técnicas Atuariais e, em consonância com as determinações e critérios estabelecidos na 
Resolução CNSP Nº 281/2013 e alterações posteriores, a saber: Provisão de prêmios não ganhos – 
Riscos recebidos (PPNG) - constituída pelo método pro-rata-die, tendo como base a contribuição líquida, 
dividida pelo número de dias de cobertura total, multiplicado pelo número de dias da cobertura do risco a 
decorrer; Provisão de prêmios não ganhos - riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) - 
calculada conforme metodologia estabelecida através da Circular SUSEP nº 485/2014. O teste de 
consistência foi realizado por ocasião da Avaliação Atuarial do ano base 2011 e detectamos que esta 
provisão está totalmente coberta pela metodologia atual; Provisão de sinistros a liquidar (PSL) - 
corresponde ao total dos benefícios de pecúlios vencidos e não pagos aos beneficiários, calculados com 
base nos avisos recebidos em decorrência de eventos já ocorridos, incluindo atualização monetária 
cabível; Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) - calculada e constituída 
mensalmente em conformidade com a Nota Técnica Atuarial - NTA do plano e as normas vigentes. O 
cálculo da Provisão é efetuado com base em percentual de cálculo estabelecido nas normas vigentes para 
as EAPC que não disponham de massa de dados para elaboração de nota técnica de IBNR própria. 
Devido a insuficiência de dados para um estudo da provisão com base em triângulos de run off, a 
Provisão de Sinistros  Ocorridos  e  Não Avisados  é  calculada com base nos percentuais definidos pela 
Circular SUSEP nº 485/2014;  Provisão  para  despesas  relacionadas (PDR) -  constituída   para  cobrir  
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despesas  decorrentes de pagamento de benefícios futuros em função de eventos ocorridos e a ocorrer. 
Devido ao baixo volume de avisos de benefícios da EAPC, o que não gera consistência estatística para 
realização do cálculo desta provisão, a Entidade manteve o valor constituído atualizando-o mensalmente 
para cobrir uma possível ocorrência de aviso de benefício; 

 

j) Provisões trabalhistas - constituídas pelas provisões para férias e décimo terceiro salários calculadas e 
reconhecidas semestralmente com base nos vencimentos vigentes à época, demonstrando as obrigações 
decorrentes dos direitos adquiridos pelos empregados, acrescido dos respectivos encargos sociais; 

 

k) Outros débitos - provisões judiciais e administrativas - passivo contingente - classificados no 
Passivo Não Circulante, de acordo com  o CPC 25 é utilizado para passivos que não são reconhecidos, 
pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e 
incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração (nota 15); e 

 

l) Outros ativos e passivos - os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os rendimentos e/ou encargos 
correspondentes, calculados a índices ou taxas oficiais e ou contratados, bem como, os efeitos de ajuste a 
valor justo. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso do período subsequente estão classificados como 
Ativos ou Passivos Circulantes. 

 
 
04 - Das aplicações 

a) Classificação 
Registradas, avaliadas, ajustadas e classificadas de acordo com o disposto na nota 03 “c”, a saber: 

Categoria 
Valores de mercado em 

30.06.2015 
Percentual Valores Taxa de juros Parâmetro 

Faixas de vencimento por de   

Natureza dos títulos Até 55 dias Até 69 dias categoria custo contratada utilizado 

Títulos a valor justo por meio do resultado 
 

 

Renda fixa-privados 43.079,80 0,00 8,99% 42.512,23 
 

 

 CDB 43.079,80 0,00 8,99% 42.512,23 14,35 Custo + rendimentos 

Mantidos até o vencimento 
 

 

Renda fixa-públicos 0,00 436.240,04 91,01% 345.246,30 
 

 

 LFT 0,00 436.240,04 91,01% 345.246,30 100% SELIC Resolução BCB 550 

Montante 43.079,80 436.240,04 100,00% 387.758,53 
 

 

Categoria 

Valores de mercado em 
31.12.2014 

Percentual Valores Taxa de juros 
Parâmetro 

Faixas de vencimento por de 
 

 

Natureza dos títulos Até 54 dias Até 250 dias categoria custo contratada utilizado 

Títulos a valor justo por meio do resultado 
 

 

Renda fixa-privados 153.261,25 0,00 27,13% 151.445,70 
 

 

 CDB 153.261,25 0,00 27,13% 151.445,70 12,19 Custo + rendimentos 

Mantidos até o vencimento 
 

 

Renda fixa-públicos 0,00 411.663,37 72,87% 345.246,30 
 

 

 LFT 0,00 411.663,37 72,87% 345.246,30 100% SELIC Resolução BCB 550 

Montante 153.261,25 411.663,37 100,00% 496.692,00 
 

 
 

 

b) Movimentação 

 Saldo em 
31.12.2014 

Aplicações Resgates Rendimentos/ 
atualizações 

Saldo em 
30.06.2015 

Valor Justo por meio do resultado 153.261,25 124.982,23 238.169,79 3.006,11 43.079,80 

  Renda fixa - privados - CDB 153.261,25 124.982,23 238.169,79 3.006,11 43.079,80 

Mantidos até o vencimento 411.663,37 - - 24.576,67 436.240,04 

  Renda fixa - públicos - LFT  411.663,37 - - 24.576,67 436.240,04 
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 Saldo em 
31.12.2013 

Aplicações Resgates Rendimentos/ 
atualizações 

Saldo em 
31.12.2014 

Valor justo por meio do resultado 137.811,31 582.206,33 582.206,23 15.449,84 153.261,25 

  Renda fixa - privados - CDB 137.811,31 582.206,33 582.206,23 15.449,84 153.261,25 

Mantidos até o vencimento 370.879,68 - - 40.783,69 411.663,37 

  Renda Fixa - Públicos - LFT  370.879,68 - - 40.783,69 411.663,37 

 
 
05 - Créditos das operações com previdência complementar 

Representado pelos Valores a Receber, a saber: 
Composição em: 30.06.2015 31.12.2014 

- Consignação de órgãos averbadores 27.045,05 24.316,82 

- Contribuições de riscos vigentes não recebidos 472.660,56 355.998,26 

- Redução ao valor recuperável (431.298,48) (314.236,28) 

Totais 68.407,13 66.078,80 

Movimentação de valores a receber - previdência    

Composição em: 30.06.2015 31.12.2014 

Saldo no início do período 66.078,80 42.445,29 

Prêmios emitidos 150.482,92 286.364,78 

Cancelamentos 12.787,06 47.878,48 

Recebimentos 18.305,33 50.674,55 

Redução ao valor recuperável (117.062,20) (164.178,24) 

Saldo no final do período  68.407,13 66.078,80 

 
 
06 - Títulos e créditos a receber 

Representado pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2015 31.12.2014 

Circulante 106.818,28 48.528,07 

Caução de aluguéis 26.745,39 25.811,47 

Outros créditos 80.072,89 22.716,60 

Adiantamentos administrativos 3.012,40 3.012,40 

Saldos bancários bloqueados por decisão judicial 77.060,49 19.704,20 

 
 
07 - Depósitos judiciais e fiscais 

A Entidade é parte em ações judiciais em curso, dentre essas, há ações para as quais foram efetuados 
depósitos judiciais, apresentando a seguinte situação: 
Composição em: 30.06.2015 31.12.2014 

Não circulante 89.783,08 89.783,08 

Ações trabalhistas 9.617,29 9.617,29 

Ações cíveis – não relacionadas a benefícios 66.365,79 66.365,79 

Outros (processos administrativos SUSEP) 13.800,00 13.800,00 

 
08 - Investimentos 

Constituído pelas rubricas, a saber: 

Discriminação 
30.06.2015 31.12.2014 

Custo Redução ao valor recuperável Custo Redução ao valor recuperável 

Investimentos 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 

Imóveis destinados a renda 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 

Terrenos urbanos 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 

 
 
09 - Imobilizado 

Constituído pelas rubricas, a saber: 
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Discriminação 
30.06.2015 31.12.2014 

Custo Depreciação acumulada Custo Depreciação acumulada 

Bens móveis 29.320,70 (28.692,46) 29.320,70 (28.261,43) 

Equipamentos 24.843,70 (24.327,39) 24.843,70 (23.970,58) 

Móveis, máquinas e utensílios 4.477,00 (4.365,07) 4.477,00 (4.290,85) 

 
 

10 - Contas a pagar 
Saldo representado pelas rubricas, a saber: 
Composição em: 30.06.2015 31.12.2014 

Obrigações a pagar 5.246,52 7.220,40 

Remunerações a pagar 2.116,32 4.090,20 

Pagamentos a efetuar 1.576,00 1.576,00 

Aluguéis a pagar 1.554,20 1.554,20 

Impostos e encargos sociais a recolher 2.903,58 2.709,98 

Imposto de renda retido 51,91 246,23 

Contribuições previdenciárias 2.346,95 1.862,84 

Contribuições para FGTS 504,72 600,91 

Encargos trabalhistas 7.849,83 3.733,44 

13° Salário / férias e encargos sociais a recolher 7.849,83 3.733,44 

Impostos e contribuições 96.845,10 97.399,83 

Cofins 1.157,72 1.634,90 

Pis 188,13 265,68 

Iptu 95.499,25 95.499,25 

Outras contas a pagar 304.858,95 484.047,18 

Programas assistenciais e culturais 304.858,95 484.047,18 

Totais 417.703,98 595.110,83 

Outras contas a pagar: 1) Programas Assistenciais e Culturais - o montante de R$ 304.858,95 (R$ 
484.047,18 em 31/12/2014) refere-se a recebimento de diversos participantes, repassados pelos órgãos 
averbadores, relativos a parcelas de assistência financeira, porém não repassados aos bancos conveniados. 

 
 

11 - Depósitos de terceiros 
Saldo integralmente oriundo de créditos pendentes de identificação-reclassificação, referentes a Planos 
Previdenciários e Assistência Financeira registrados na rubrica “Valores a Reclassificar” pelos respectivos 
valores originais R$ 185.862,07 (R$ 40.160,61 em 31.12.2014). Conforme demonstrativo abaixo: 
Faixas de recebimentos 30.06.2015 31.12.2014 

- De 01 a 30 dias 10.033,49 40.160,61 

- De 31 a 60 dias 89.152,13 0,00 

- De 61 a 120 dias 70.929,88 0,00 

- De 121 a 180 dias 15.746,57 0,00 

- De 181 a 365 dias - 0,00 

Totais 185.862,07 40.160,61 

 
 

12 - Das provisões técnicas 
a) Cálculo - elaborado sob a responsabilidade de consultores atuariais externos contratados pela Entidade, 

e, com base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância 
às normas legais vigentes, apresentando a seguinte composição: 

Movimentação das provisões técnicas 
Saldo em Reversão Constituição Saldo em 
30.06.2015   31.12.2014 

Passivo circulante 103.243,41 (3.971,10) 8.790,81 98.423,70 

Planos não bloqueados 103.243,41 (3.971,10) 8.790,81 98.423,70 

 Provisão de prêmios não ganhos - riscos recebidos 10.828,70 (1.482,,43) 2.604,44 9.706,69 

 Provisão de prêmios não ganhos - riscos vigentes não recebidos  1.108,87 (14,31) 104,10 1.019,08 

 Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 11.960,91 - 506,28 11.454,63 

 Provisão de sinistros a liquidar 75.399,52 (2.474,36) 5.412,13 72.461,75 

 Provisão para despesas relacionadas 3.945,41 - 163,86 3.781,55 
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b) Movimentação  
 PPNG 

Riscos 
recebidos 

PPNG 
riscos vigentes  
não recebidos 

IBNR PSR PDR 

Saldo no início do período  01.01.2015 9.706,69 1.019,08 11.454,63 72.461,75 3.781,55 

Aviso de sinistros  - - - 2.474,36 - 

Pagamento de sinistros / benefícios - - - 2.474,36 - 

Atualização monetária e juros - - - 2.937,77 - 

Outras constituições 2.604,44 104,10 506,28 - 163,86 

Outras reversões (1.482,43) (14,81) - - - 

Saldo no final do período 30.06.2015 10.828,70 1.108,87 11.960,91 75.399,52 3.945,41 
 

 

c) Cobertura - A Entidade ofereceu em garantia de cobertura das suas Provisões Técnicas os seguintes 
bens e valores: 
Cobertura 30.06.2015 31.12.2014 

- Títulos de renda fixa privados 43.079,80 40.479,53 

- Títulos de renda fixa público - LFT  436.240,04 411.663,37 

Totais 479.319,84 452.142,90 

 
 
13 - Teste de adequação de passivos - TAP 

O TAP tem como objetivo avaliar as obrigações decorrentes dos contratos dos planos de pecúlios 
administrado pela Previcorp. Esta avaliação foi desenvolvida com base na metodologia definida na Circular 
Susep nº 457, de 14.12.2012, e suas alterações. O propósito principal do estudo é averiguar se a Entidade 
possuirá recursos suficientes para financiar os compromissos futuros com pagamentos de pecúlios. O estudo 
apontou que a Entidade se encontra atuarialmente superavitária, por conseguinte podemos concluir que as 
contribuições futuras são suficientes para custear as obrigações com pagamentos de pecúlios, não existindo 
a necessidade de constituição da PCC. 
Conclusão: Subtraindo as estimativas correntes do net carrying amount encontramos o seguinte valor: 
 Net Carrying Amount:                  R$        27.843,89 
 Valor Presente das Obrigações Líquidas:                           (R$ 15.967.441,04) 
 Resultado Final do Teste:                 (R$ 15.939.597,15) 
Se o resultado final do teste for negativo o TAP indica que a Entidade encontra-se atuarialmente 
superavitária, isso implica afirmar que as contribuições futuras são suficientes para honrar com as obrigações 
futuras. Por este motivo não existe a necessidade de constituição da provisão complementar de cobertura - 
PCC. 

 
 
14 - Análise de sensibilidade 

A alínea “e”, inciso Xl, artigo 43 do anexo I da Circular SUSEP n° 508/2015 determina que se faça um 
recálculo das operações considerando outros cenários com alterações das seguintes variáveis: 1) índice de 
conversibilidade; 2) taxas de juros; 3) mortalidade (frequência e severidade); 4) sinistralidade; 5) inflação; e 6) 
sobrevivência. O Resultado do teste nos mostra que mesmo dobrando o valor dos pecúlios pagos, 
aumentando em 10% a estimativa de juros e com o aumento da severidade, as contribuições arrecadadas 
permaneceriam suficientes para financiar os pecúlios do período. A explicação do excedente atuarial é a 
tábua biométrica adotada na estimação das taxas puras adotada pela entidade. As taxas puras tem como 
base estatística a tábua de mortalidade CSO-58. Sabe que esta tábua possui uma expectativa de vida inferior 
a observada atualmente na população brasileira, por conseguinte, as taxas puras estão dimensionadas a 
custear um numero maior de valor de pecúlio. Podemos concluir que a utilização dessa tábua possibilita um 
acúmulo de recursos suficientes para honrar com os pagamentos de pecúlios. 
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15 - Outros débitos 

A Entidade é parte em ações fiscais administrativas e cíveis, reavaliadas periodicamente e atualizadas 
mensalmente pelo IGPM. São contabilizadas com base nas opiniões dos Assessores Jurídicos Externos e da 
Administração. O desfecho dessas ações encontra-se indefinido, pendente de recursos processuais. As 
estimativas de desfecho e os efeitos financeiros do desembolso para liquidar os processos em andamento 
foram: 1) realizados com observância ao disposto no pronunciamento CPC 25; e 2) lastreados em estudo 
pormenorizado realizado pelos Assessores Jurídicos Externos. A provisão contempla os processos “Não 
Relacionados a Benefícios”. A quantidade de ações judiciais, segregadas segundo a sua natureza e 
probabilidade, apresenta a seguinte situação em 30/06/2015 e 31/12/2014: 

Contingências - fiscais administrativas 

Probabilidade 30.06.2015 31.12.2014 

de 
Quantidade 

Valor Valor 
Quantidade 

Valor Valor 

perda reclamado provisionado reclamado provisionado 

Provável 10 46.550,74 46.550,74 10 46.550,74 46.550,74 

Total 10 46.550,74 46.550,74 10 46.550,74 46.550,74 

Contingências cíveis não relacionadas a benefícios  

Probabilidade 30.06.2015 31.12.2014 

de 
Quantidade 

Valor Valor 
Quantidade 

Valor Valor 

perda reclamado provisionado reclamado provisionado 

Provável 04 152.100,00 51.228,56 04 152.100,00 51.228,56 

Possível 04 41.586,83 13.611,60 04 41.586,83 13.611,60 

Remota - - - - - - 

Total 08 193.686,83 64.840,16 08 193.686,83 64.840,16 

Os montantes foram provisionados baseados na opinião da Assessoria Jurídica Externa e da Administração 
da Entidade, e são considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas. 
Em atendimento ao CPC 25 apresentamos a movimentação dos processos judiciais com probabilidade de 
perda provável: 
 Fiscais Cível 

 Quantidade Valor Quantidade Valor 

Saldo anterior 31.12.2014 10 46.550,74 04 51.228,56 

(+) Novas constituições 0 0,00 0 0,00 

(-) Total pago no período 0 0,00 0 0,00 

(+) Variações provisões constituídas 0 0,00 0 0,00 

(-) Baixa por êxito 0 0,00 0 0,00 

(-) Baixa de provisões por alterações de probabilidade 0 0,00 0 0,00 

(+) Atualização monetária 0 0,00 0 0,00 

Saldo final 31.12.2014 10 46.550,74 04 51.228,56  - - 

Dentre essas ações, para algumas existem Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 89.783,08 (R$ 
89.783,08 em 31.12.2014), detalhados na nota 07. 

 
 

16 - Patrimônio líquido ajustado - PLA e Capital mínimo requerido - CMR 
A seguir demonstramos o PLA e o CMR calculados de acordo com as normas legais e regulamentares 
vigentes nas respectivas datas de levantamento das demonstrações contábeis. 

Descrição 30.06.2015 31.12.2014 

Resolução CNSP N° 282 e 283/2013 282 e 283/2013 

Patrimônio líquido 200.402,92 416.554,71 

Imóveis de renda urbanos que excedam a 14% do total do ativo (67.395,54) (33.370,29) 

Despesas antecipadas administrativas (1.638,05) (2.130,22) 

Patrimônio líquido ajustado - PLA  131.369,33 381.054,20 

Capital base 0,00 0,00 

Capital de risco total  (55.176,18) (62.353,37) 

Parcela de capital adicional - risco de subscrição  (35.437,68) (39.382,89) 

Parcela de capital adicional - risco de crédito (19.080,37) (22.254,56) 

Parcela de capital adicional - risco operacional  (658,13) (715,92) 

Capital mínimo requerido - CMR  (55.176,18) (62.353,37) 

Suficiência / insuficiência 76.193,15 318.700,83 

 
 



20 

 

 

 
 
 
17 - Detalhamento das contas da demonstração do resultado 

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Semestre 30.06.2015 30.06.2014 

Benefícios retidos (2.980,64) (6.151,99) 

Benefícios (2.474,36) (2.626,02) 

Variação da provisão IBNR (506,28) (3.525,97) 

Outras receitas e despesas operacionais (117.062,20 (193.815,94) 

Outras despesas operacionais (117.062,20) (193.815,94) 

Despesas administrativas (195.310,96) (223.352,75) 

Pessoal próprio (65.008,07) (63.760,71) 

Serviços de terceiros (45.786,16) (54.134,04) 

Localização e funcionamento (39.178,75) (43.025,10) 

Publicações (25.251,67) (20.439,04) 

Donativos e contribuições (13.651,00) (12.691,00) 

Administrativas diversas (6.436,06) (29.302,86) 

Despesas com tributos (38.582,25) (43.359,18) 

Impostos (1.104,60) (698,40) 

Contribuições (7.916,13) (8.804,12) 

Taxa de fiscalização (29.561,52) (33.856,66 

Receitas financeiras 35.406,27 377.399,99 

Títulos de renda fixa – privados 3.006,11 7.113,83 

Títulos de renda fixa – públicos 24.576,67 18.812,11 

Outras 7.823,49 351.474,05 

Despesas financeiras (33.942,21) (31.625,06) 

Provisões técnicas (2.937,77) (1.758,65) 

Títulos de renda fixa (30.730,59) (29.335,34) 

Outras (273,85) (531,07) 
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