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Mensagem da Diretoria Executiva

Mensagem da Diretoria Executiva Menu

O ano de 2021 foi de mudanças positivas para a Múltipla. A transferência das atividades de administração de planos da Itaú Administração 
Previdenciária para Itajubá Administração Previdenciária, traz um novo ciclo de revisão de processos e tecnologia, aprimoramento da 
governança e mais foco nos serviços para os participantes e patrocinadoras.
 Ressaltamos que a transferência das atividades seguiu todos os ritos regulatórios, legais, operacionais e administrativos, tendo como 
base toda interação entre o Itaú e Itajubá na condução detalhada e em conjunto de todas as atividades, incluindo, a nova Diretoria Exe-
cutiva, aprovada no Conselho Deliberativo. No mês de novembro, a nova Diretoria Executiva foi aprovada pelo órgão regulador – PREVIC, 
dando sequência a etapa final de migração para nova administração.
 A Itajubá Administração Previdenciária planejou todos os processos necessários para continuidade de todos os serviços prestados, para 
isso, atividades de atendimento aos participantes e patrocinadoras, comunicação e manutenção da interação periódica com as patroci-
nadoras, foram planejadas e migradas com êxito. Todos os profissionais foram transferidos para a Itajubá, para que o conhecimento e a 
experiência de toda equipe fizessem parte deste novo ciclo da Múltipla.
 Em 2022, trabalharemos na contínua melhoria dos serviços, cujo o principal objetivo é oferecer cada vez mais, uma jornada satisfatória 
de serviços de previdência complementar, mantendo os participantes e patrocinadoras no centro de nossas atenções.
 Aproveite este material para conhecer ainda mais sobre a gestão do seu plano de previdência complementar, da entidade que o admi-
nistra e como foram as realizações do ano de 2021.

Diretoria Executiva
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1. Saiba mais sobre a Entidade

- Saiba mais sobrea a Entidade

Caro Participante!
 

O Relatório Anual da Múltipla reúne os principais documentos e informações que permitem a você acompanhar 
de perto o seu plano e analisar a entidade sob os seguintes aspectos:

• Posição Patrimonial e Financeira; 

• Despesas administrativas; 

• Resultado dos investimentos; 

• Política de investimentos para 2022; 

• Alterações realizadas em seu plano; 

• Situação atuarial. 
Este Relatório Anual está em linha com os princípios da Múltipla, retratando a transparência, governança corpo-
rativa e seriedade que orientam todas as ações da entidade. 
Em caso de dúvidas, consulte a entidade, por meio dos canais de comunicação disponibilizados a você. Teremos 
o maior prazer em ajudar.

Múltipla

A Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar é uma Entidade Fechada de Previdência Comple-
mentar (EFPC), criada em dezembro de 1993 que administra os planos de previdência complementar contrata-
dos pelas empresas que desejam oferecer esse benefício aos seus colaboradores.
A Múltipla possui uma gestão altamente responsável que aplica as boas práticas de governança, como transpa-
rência, prestação de contas e integridade.
Atualmente a Múltipla é composta por:

• 4 planos

• 22.257 participantes *

• Patrimônio total de R$ 2,4 bilhões

* data base : dez/2021, inclui os participantes em aguardando opção
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R$ 2.426.635 mil

68,8%
0,8%

1,3%
4,5%
0,3%
3,1%

21,1%

Qtd %

Ativo 15.319 68,8%

Autopatrocinado 181 0,8%

BPD-Presumido 295 1,3%

Em Benefício 1.003 4,5%

Aguardando Pensão 70 0,3%

BPD 699 3,1%

Demitido - Aguardando Opção 4.690 21,1%

Total 22.257 100,0%

R$ 99.924 mil

PARTICIPANTES PATRIMÔNIO

PAGAMENTOS EM 2021

* data base : dez/2021 inclui os participantes em aguardando opção
As informações do seu plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.

2. Quantidade de participantes, patrimônio e pagamento
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As despesas totais da Múltipla em 2021 

foram de R$ 9,6 milhões conforme  
distribuição nos gráficos a seguir:

As informações do seu plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.

OBS: R$155 mil refere-se ao plano GTM que está em processo de retirada

3. Despesas Administrativas

1,1% 3,7%
4,4%

5,4%

6,3%

12,9%

18,4%

47,6%

Treinamento
Associações
Gestão Administrativa
Auditoria Externa
Tributos e Tarifas
TAFIC (Taxa Previc)
Consultoria Atuarial
Taxa Gestão de Passivo

(Em Milhares de Reais)

Despesa 2021

Treinamento 21,4

Associações 69,6

Gestão Administrativa 82,8

Auditoria Externa 101,9

Tributos e Tarifas 117,9

TAFIC (Taxa Previc) 241,9

Consultoria Atuarial 345,1

Taxa Gestão de Passivo 890,7

Total Geral 1.871,3

Despesas Previdenciárias

0,3% 3,3% 3,4%

93,0%

PIS / COFINS

Consultorias / Clube de
Investimento

Taxa Adm. Do Passivo

Taxa de Carteira e Custódia

(Em Milhares de Reais)

Despesa 2021

PIS / COFINS 24,8

Consultorias / Clube de Investimento 253,5

Taxa Adm. Do Passivo 261,7

Taxa de Carteira e Custódia 7.224,0

Total Geral 7.764,1

Despesas de Investimentos
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A Múltipla encerrou o ano de 2021 com resultado superavitário nos Planos SESC e SENAC, isto 
é, há excesso de recursos, da parcela de benefício definido-BD, em comparação aos compro-
missos dos planos. Vale ressaltar que o Plano Mercurio por ser CD puro, onde os benefícios são 
pagos de acordo com o saldo de conta individual dos respectivos participantes, sempre apre-
sentará situação de equilíbrio atuarial (equilíbrio de recurso em comparação aos compromissos 
do plano). 

(Em Milhares de Reais)

2021 2020

ATIVO  2.431.523  2.447.915 
Disponível  134  30 

Realizável  2.431.389  2.447.885 

Gestão Previdencial  11  - 

Gestão Administrativa  2.525  2.526 

Investimentos  2.428.853  2.445.359 

Fundos de Investimento  2.428.853  2.445.359 

PASSIVO  2.431.523  2.447.915 
Exigível Operacional  2.364  2.225 

Gestão Previdencial  1.633  1.443 
Gestão Administrativa  342  782 
Investimentos  389  - 

Exigível Contingencial  2.524  54.349 
Gestão Previdencial  -  51.825 
Gestão Administrativa  2.524  2.524 

Patrimônio Social  2.426.635  2.391.341 
Patrimônio de Cobertura do Plano  1.897.907  1.867.365 

Provisões Matemáticas  1.845.656  1.813.591 
Benefícios Concedidos  693.152  651.186 
Benefícios a Conceder  1.152.504  1.162.405 

Equilíbrio Técnico  52.251  53.774 
Resultados Realizados  52.251  53.774 

Superávit Técnico Acumulado  52.251  53.774 
Fundos  528.728  523.976 

Fundos Previdenciais  527.276  521.647 
Fundos Administrativos  1.452  2.329 

4. Situação Patrimonial
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5. Alterações nos Planos

Alterações Regulamentares - Aprovadas em 2021      
• Aprovação pela Previc do processo de alteração regulamentar do Plano de Benefícios PREVISENAC CNPB nº 1994.0004-65, através da Portaria n° 205, publicado no DOU de 13/04/2021.     

  

• Aprovação pela Previc do processo de alteração do regulamento do Plano de Benefícios PREVISESC CNPB nº 1994.0005-38, atraves da Portaria nº 206, publicado no DOU 13/04/2021 

Alterações Estatutárias – Aprovadas em 2022      
• Aprovação pela Previc do processo de alteração do Estatuto da Multipla - MULTIEMPRESAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, CNPJ nº 71.734.842/0001-15, através da PORTARIA PREVIC Nº 294, publicada no DOU 

de 04/04/2022.             
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6. Composição dos Órgãos Estatutários

Cargo Nome

Presidente Efetivo ROBERTO DUARTE PERA
Suplente SIDNEY ZAGANIN LATORRE
 Efetivo JOÃO HENRIQUE DE FREITAS ALVES
 Suplente JULIANO MARCIO CALDERERO
 Efetivo NOBORU TAKARABE
 Suplente DANIELA DA FONSECA SANTANA
 Efetivo LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
 Suplente CHARLES MOURA ALVES
 Efetivo HELLEN THEOU
 Suplente ISADORA CUNHA POCI
 Efetivo WELLINGTON MIRANDA DE ARGOLO
 Suplente VICENTE PAULO ARAUJO GIRODO

CONSELHO DELIBERATIVO

Cargo Nome

Presidente Efetivo JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
Suplente JACKSON ANDRADE DE MATOS
 Efetivo MARCIO BARROS SOUZA
 Suplente CELIO RICARDO DE SOUZA
 Efetivo JOSÉ CLAUDINEI PRIMOLAN
 Suplente JUVENAL FRANCISCO LOURES

CONSELHO FISCAL

Cargo Nome

Superintendente MARCOS PESSOA DE QUEIROZ FALCÃO
Diretora Seguridade CLAUDIA DE LIMA LUCENA
Diretor Administrativo ROBERTO CHATEAUBRIAND FILHO
Diretora de Governança e Compliance SIMONE VOLPATO

DIRETORIA EXECUTIVA
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Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano de 2021 que comprovam a solidez da Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar.

Porém, antes dessa análise, você não deve estar familiarizado com os termos contidos neste documento. Desta forma, preparamos este Glossário para lhe explicar o que significa cada um deles:

• o Balanço Patrimonial apresenta a posição financeira e patrimonial da Entidade em 31 de dezembro, 
representando, portanto, uma posição estática. O ativo é o conjunto de bens, direitos e aplicações de recur-
sos e o passivo compreende as obrigações para com os participantes e terceiros;

• a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) apresenta a movimentação do 
patrimônio social da Entidade através das adições (entradas) e deduções (saídas) de recursos;

• a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (DMAL) apre-
senta a movimentação do ativo líquido do plano de benefícios através das adições (entradas) e deduções 
(saídas) de recursos;

• a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (DAL) evidencia a composição 
do ativo líquido do plano de benefícios no exercício a que se referir, apresentando saldos de contas do ativo 
e passivo;

• a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada (DPGA) revela a ativida-
de administrativa da Entidade, apresentando a movimentação do fundo administrativo através das receitas, 
despesas e rendimento obtido no exercício a que se referir;

• a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (DPGA) 
apresenta a atividade administrativa da Entidade, relativa a cada plano de benefícios, evidenciando a movi-
mentação do fundo administrativo existente em cada plano;

• a Demonstração das Provisões Técnicas (DPT ) evidencia a composição do patrimônio de co-
bertura do plano de benefícios no exercício a que se referir, apresentando o detalhamento das provisões 
matemáticas e o equilíbrio técnico;

• o Demonstrativo de Investimentos (DI) revela a alocação de recursos da Entidade, os limites de 
alocação atual versus o que foi definido pela política de investimentos e a legislação vigente, os recursos 
com gestão terceirizada, a rentabilidade dos investimentos por segmento (renda fixa, renda variável etc.), a 
diferença entre a rentabilidade do segmento e a meta atuarial da Entidade, os custos de gestão dos recursos 
e as modalidades de aplicação;

• o fundo significa o ativo administrado pela Entidade, que será investido de acordo com os critérios fixados 
anualmente pelo Conselho Deliberativo, por meio da política de investimentos;

• a meta atuarial é uma meta de rentabilidade utilizada como parâmetro para o retorno dos investimentos 
do fundo, de forma que os eventuais compromissos futuros da Entidade possam ser cumpridos;

• o parecer atuarial é um relatório preparado por um estatístico especializado em seguros e previdência 
(atuário), que apresenta estudos técnicos sobre o plano de previdência que estiver analisando. Seu objetivo 
é avaliar a saúde financeira da Entidade para poder honrar o pagamento dos benefícios presentes e futuros;

• o participante é a pessoa que está inscrita como tal no plano. Para conhecer a definição exata de partici-
pante e também a de beneficiário, leia o regulamento do seu plano;

• a patrocinadora é a empresa que custeia o plano junto com os participantes (isso quando as contribui-
ções dos participantes estão previstas no regulamento). Um plano de previdência complementar pode ter 
uma ou mais patrocinadoras;

• a política  de investimentos é um documento de periodicidade anual que apresenta diversas infor-
mações, como: 1) critérios de alocação de recursos entre os segmentos de renda fixa, renda variável etc.; 2) 
objetivos específicos de rentabilidade para cada segmento de aplicação; 3) limites utilizados para investi-
mentos em títulos e valores mobiliários de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; 4) 
limites utilizados para a realização de operações com derivativos e 5) avaliação do cenário macroeconômico 
de curto, médio e longo prazos, entre outras coisas. Estas informações auxiliam na avaliação dos recursos 
investidos, na escolha das instituições financeiras que vão administrar os investimentos e na avaliação dos 
limites de risco de mercado e de crédito, por exemplo. Neste relatório anual, você terá a oportunidade de ver 
o resumo da política de investimentos.

Todos os documentos que você analisará a seguir já foram encaminhados para o controle e a verificação da Previc, 
que tem como uma de suas principais missões proteger os interesses dos participantes.

Glossário

dfdf
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No mundo, enquanto a inflação, como fenômeno global, segue pressionando os Bancos Centrais, a crise geopo-
lítica entre Rússia e Ucrânia trás terríveis consequências do lado humanitário, podendo afetar também o cenário 
macroeconômico.
Já nos EUA esperamos uma desaceleração significativa do crescimento em relação ao ano passado, ainda que o 
mercado de trabalho continue apresentando contínua e gradual melhora. 
No Brasil o caminhar das expectativas somados aos choques externos poderão gerar efeitos mais contundentes 
na condução da política monetária por parte do Banco Central. 
Quanto ao crescimento, a atividade no final de 2021 surpreendeu positivamente, o que pode gerar um carrego 
para o início de 2022, porém, fazendo um balanço geral, seguimos pouco otimistas com a atividade, e projeta-
mos PIB com variação praticamente neutra.

Brasil 
Atividade
Do lado positivo, além do carrego gerado pelo melhor fim de 2021, medidas como liberação do FGTS e antecipa-
ção do 13º do INSS devem impulsionar a atividade.
Além disso, foi observado acúmulo de poupança durante 2020 e 2021, o que já resultou em algum impulso no 
fim do ano passado e também poderá contribuir marginalmente para um melhor início de 2022.
Para além do segundo trimestre de 2022 não vemos grandes drivers de impulso ao PIB.

- Salários reais melhoram na margem, mas seguem deprimidos
- A confiança setorial não parece apontar para grande otimismo dos agentes.
- O ciclo de alta da Selic tem fim próximo, mas patamar de restrição é elevado.

Inflação e Selic
Sobre IPCA, as recentes divulgações mostram uma inflação pressionada, com núcleos ainda em patamares ele-
vados
Devemos observar uma desaceleração a partir do segundo trimestre, comum processo de arrefecimento em di-
reção a meta que deve ser gradual. A política monetária contracionista e um possível abrandamento dos preços 
de commodities e câmbio devem contribuir para esta dinâmica
Inserido neste contexto, o Banco Central elevou a taxa Selic para os atuais 11,75% e indica que o fim deste ciclo 
pode ocorrer na reunião de maio, com 1% de ajuste adicional que levará a Selic do ano para 12,75%.
Seguimos atentos a dinâmica da inflação e atividade, que podem influenciar a decisão por mais ajuste adicional 
de 0,50% em junho, ainda que o cenário base seja de 12,75% para fim de ano.

Internacional
Crescimento global
O cenário de menor estímulo monetário e esgotamento da recu-
peração pós pandemia deverá gerar desaceleração do crescimen-
to global em relação ao ano passado.
O conflito entre Rússia e Ucrânia trás terríveis consequência do 
lado humanitário e já afeta o cenário macroeconômico, com im-
pacto sem inflação e crescimento. A continuidade do conflito gera 
contínua incerteza e volatilidade.
Falando sobre China, a atividade no curto prazo pode ser impactada por lockdowns relacionados a novas ondas 
de COVID na região, mas estímulos devem contrabalancear estes efeitos.

Inflação e Política monetária
A inflação global segue pressionada. Neste contexto, o principal ponto de atenção do último mês esteve relacio-
nado à percepção dos Bancos Centrais globais sobre este fenômeno e reação do lado monetário.
O Fed (Banco Central dos EUA),deu início a um ciclo de alta de juros no país com a primeira elevação da taxa 
básica em março. A comunicação tem sido mais dura e temos como cenário base altas em todas as reuniões do 
ano, sendo que entre elas devemos contar com duas altas de 0,50%.
O ritmo de aperto monetário global dependerá da ancoragem de expectativas. Alguns países já possuem níveis 
elevados de juro nominal e apresentam postura conservadora para os próximos passos.

1. Perspectivas e desafios 2022

Perspectivas e desafios 1
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2. Políticas de Investimentos - Plano de Gestão Administrativa
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2022 A 12/2022 

RENTABILIDADE

Segmento Acumulado 2021 2020 2019 2018 2017

Plano 54,53% 2,00% 5,59% 15,68% 10,41% 12,33%

LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e ÍNDICE DE REFERENCIA

Segmento de aplicação Limite inferior Limite superior Alvo Índice

Renda Fixa 60% 85% 71%
37% IMA-S + 7% 

IRF-M + 49% IMA-B 5 
+ 7% IMA-B 5+ 

Renda Variável 10% 20% 15% 100% IBrx

A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental, avaliação prévia dos riscos envolvidos e a 
existência de Sistemas de controles internos.
CONTROLE DE RISCOS

• Risco de Mercado Associado às flutuações (volatilidade) nos preços dos ativos e nos níveis de taxas. 

• Risco de Liquidez Surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um deter-
minado ativo no momento e no preço desejado. 

• Risco Legal Associado às incertezas relacionadas ao não cumprimento de diretrizes legais. 

• Risco Operacional Associado à possibilidade de perdas decorrentes de inadequação na especificação ou 
condução de processos, sistemas ou projetos da Entidade. 

• Risco Contraparte Associado às perdas que podem ocorrer caso a contraparte de um título não honre com 
os seus compromissos. Os planos realizam apreçamento de ativos financeiros e possuem modelo proprie-
tário de risco. Estudos de ALM não são realizados. 

Observação: A metodologia de apreçamento de ativos financeiros e os modelos de controle de risco são de pro-
priedade do gestor contratado pela Entidade, o Itaú Asset Management.

- Política de Investimentos
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3. Políticas de Investimentos
Nota: Os itens marcados como “item __ do ANEXO”, você encontra no Relatório do respectivo plano no item II – 
Política de Investimentos

Política de Investimentos 2022 – 2026 
MULTIPLA – MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
CNPJ: 71.734.842/0001-15 
Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 16/12/2021

1.  INTRODUÇÃO
Este documento elaborado pela Diretoria Executiva, com ciência da(as) PATROCINADORA(AS) listadas no 
item 1.3 do ANEXO, e aprovado pelo Conselho Deliberativo da ENTIDADE formaliza os objetivos e res-
trições de investimento da gestão dos recursos do PLANO descrito no item 1.1 do ANEXO por meio da 
designação dos ativos autorizados, das faixas de alocação estratégica e das características e restrições da 
gestão em cada segmento.
Além das condições, especificações e restrições aqui apresentadas, aplicam-se todas aquelas indicadas na 
Resolução CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018 e Resolução CMN nº 4.695, de 27 de novembro de 2018.
Essa política de investimento é valida no período de VIGÊNCIA determinado no item 1.9 do ANEXO, com 
revisões anuais, ou até sua alteração com a aprovação do Conselho Deliberativo da ENTIDADE.

2.  DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
2.1.  Meta atuarial

Descrita no item 1.6 do ANEXO e aplicável ao plano que classificado na MODALIDADE de CONTRIBUIÇÃO 
VARIÁVEL ou BENEFÍCIO DEFINIDO.

2.2.  Rentabilidade dos 5 (cinco) exercícios anteriores
Em atenção ao item III do Art. 23 da Instrução PREVIC nº 6, de 14/nov/18, a RENTABILIDADE auferida por 
PLANO e segmento de aplicação dos 5 exercicios anteriores está apresentada no item 1.7 do ANEXO

2.3.  Perfil de investimento
Seguindo as regras determinadas no regulamento do PLANO, será disponibilizado aos participantes e PA-
TROCINADORA(AS) os perfis de investimentos listados no item 2.1.1. do ANEXO. 
Os saldos de participantes e PATROCINADORA(AS) serão alocados nos perfis de investimentos seguindo as 
determinações do item 2.1.2 do ANEXO e a opção do participante no momento da adesão e/ou posterior 
revisão no período especifico, não desconsiderando as regras regulamentares do PLANO.

2.4.  Segmentos de Aplicação
Conforme especificado na regulamentação em vigor, esta política de investimentos refere-se à alocação 
dos recursos do PLANO em cada uma dos seguintes segmentos:

•  Renda Fixa;
•  Renda Variável;
•  Investimentos estruturados;
•  Investimentos no exterior;
•  Imobiliário;
•  Operações com participantes.

2.5.  Faixas de Alocação de Recursos
A alocação nas faixas específicas de cada um dos segmentos será feita de acordo com o PERFIL DE INVES-
TIMENTO escolhido pelo Participante, quando aplicável, nas condições especificadas no regulamento do 
PLANO e respeitando os limites descritos no item 2.3.2. do ANEXO. 

2.6.  Objetivos da Gestão da Alocação
A gestão da alocação tem por objetivo maximizar a relação retorno versus risco do PLANO, de acordo com 
os índices de referencia definidos nos itens 3.1.1. e 3.1.2. do ANEXO.

2.7.  Processo de Gestão da Alocação
A gestão de alocação entre os segmentos tem o objetivo de buscar retornos diferenciados, superior ao 
ÍNDICE DE REFERÊNCIA, em diferentes horizontes de acumulação e de acordo com o padrão de risco as-
sumido para cada CARTEIRA listada no item 2.1.1. do ANEXO. Além disso, quando aplicável, a alocação 
de ativos entre os perfis de investimentos deve se manter coerente com seus objetivos de acumulação de 
longo prazo.
O processo de alocação de ativos visa maximizar a relação retorno versus risco, respeitando os limites má-
ximos e mínimos de concentração previamente estabelecidos por CARTEIRA, para caracterizar o padrão de 
aversão ao risco de cada CARTEIRA. De forma geral o processo pode ser descrito conforme abaixo.

• Na primeira fase são definidos os cenários macroeconômicos e trajetórias para algumas variáveis 
básicas da economia, tais como, taxa de juros spot, câmbio, inflação e risco país. Além disso, são 
definidos cenários alternativos (otimista e pessimista) ao cenário básico.

• Na segunda fase, com base no cenário básico, são projetados individualmente valores para diversos 
fatores de risco, como taxas de juros nominais, taxas de juros reais, inflação implícita, câmbio, e ín-
dice de ações. Estes valores são utilizados para calcular as expectativas de preço dos ativos para um 
determinado horizonte de investimento. A partir destes preços são calculadas as expectativas de 
retorno para cada ativo e sua contribuição para que a CARTEIRA alcance o seu retorno alvo. Atual-
mente o horizonte de investimento é trimestral, mas são realizadas projeções para horizontes mais 



14relatório anual 2021

I - Resumo II - Investimentos III - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas IV - Parecer

3. Políticas de Investimentos
longos. Esse processo pode ser revisto a qualquer momento, em função da volatilidade do mercado 
e de eventuais mudanças no cenário macroeconômico.

Ao longo do processo de alocação são consideradas as restrições de investimento específicas de cada CAR-
TEIRA. Além disso, as decisões de movimentação são tomadas de maneira a minimizar os custos de transa-
ção diretos (IOF, corretagem, emolumentos, etc.) e indiretos (impacto de mercado nos preços).
O processo de desinvestimento é endógeno ao processo: ativos são vendidos ou comprados em função 
das decisões de alocação, da sua relação de risco e retorno, e das necessidades de caixa de cada CARTEIRA 
ou PLANO.

3.  DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
3.1.  Índices de Referência

Ficam estabelecidos os índices de referência descritos nos itens 3.1.1. e 3.1.2. do ANEXO, sendo que tais 
indicadores não representam qualquer garantia de rentabilidade.

3.2.  Segmento de Renda Fixa
Esse segmento é composto por títulos públicos e privados e cotas de fundos de investimentos classificados 
no segmento de Renda Fixa. O processo de decisão de investimentos nesse segmento se baseia na avalia-
ção da estrutura a termo das taxas de juros, mais especificamente o retorno esperado e o risco dos diversos 
vencimentos componentes da curva de juros nominal e real. Para as emissões em crédito privado consi-
dera-se ainda a qualidade do emissor (rating), o prazo da operação e o spread de crédito correspondente.
Limites de Alocação: A alocação nesse segmento deve respeitar os limites descritos no item referente ao 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e a alocação nos subsegmentos segue o disposto na Resolução 
CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018.
Ativos Autorizados: Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente, considerando-se 
que:
3.2.1.  Crédito Privado
A participação em títulos privados no segmento de Renda Fixa está sujeita às restrições da legislação e às 
restrições descritas abaixo.
Os ativos serão enquadrados em duas categorias:

•  Grau de investimento: limite de 100%
•  Grau especulativo (resultante de rebaixamento de ratings): limite de 5%

Somente poderão ser adquiridos os títulos de emissão de pessoas jurídicas financeiras e/ou jurídicas não 
financeiras, cujo rating (do emissor, da emissão ou do fundo), na data da aquisição do ativo, seja um dentre 
os constantes da tabela abaixo. No caso de classificação feita por mais de uma agência, será considerado 
apenas o rating mais baixo (pior):

FITCH RATING
Rating         Score MOODY’S S&P

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-

10
9
9
9
8
8
8
7
7
7

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3

Baa1
Baa2
Baa3

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-

Estão autorizadas as emissões lastreadas em Depósitos com Garantia Especial de Saque – DPGE, sob o 
amparo do FGC - Fundo Garantidor de Créditos, desde que limitadas ao montante de R$ 20 milhões, por 
emissor, por CNPJ.
3.2.2.  Outras Considerações
O desenquadramento passivo causado pelo rebaixamento da classificação de risco de crédito abaixo dos 
ratings mínimos estabelecidos será avaliado pela ENTIDADE mediante fluxo de comunicação, avaliação 
do risco de crédito e de uma recomendação, pelo gestor, quanto à manutenção ou não dessa posição em 
CARTEIRA.

3.3.  Segmento de Renda Variável
Limites de Alocação: A alocação nesse segmento deve respeitar os limites descritos no item referente ao 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e a alocação nos subsegmentos segue o disposto na Resolução 
CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018.
Ativos Autorizados: Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente, inclusive em co-
tas de fundos de ações.

3.4.  Segmento de Investimentos Estruturados
Limites de Alocação: A alocação nesse segmento deve respeitar os limites descritos no item referente ao 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e a alocação nos subsegmentos segue o disposto na Resolução 
CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018 e Resolução CMN nº 4.695, de 27 de novembro de 2018.
Ativos Autorizados: Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente, respeitando os 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS especificados no item 2.3.2. do anexo.

3.5.  Segmento de Investimentos no Exterior
Limites de Alocação: A alocação nesse segmento deve respeitar os limites descritos no item referente ao 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e a alocação nos subsegmentos segue o disposto na Resolução 
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CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018.
Ativos Autorizados: Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente.

3.6.  Segmento de Imóveis
Não é permitida a alocação de recursos neste segmento, assim como em CCIs, CRIs e FIIs.

3.7.  Segmento de Operações com Participantes
Limites de Alocação: A alocação nesse segmento deve respeitar os limites descritos no item referente ao 
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS e a alocação nos subsegmentos segue o disposto na Resolução 
CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018.

3.8.  Utilização de derivativos
As operações com derivativos são permitidas, desde que observadas, cumulativamente, as seguintes con-
dições: 

I - avaliação prévia dos riscos envolvidos; 
II - existência de sistemas de controles internos adequados às suas operações; 
III - registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros ou em merca-

do de balcão organizado;
IV - atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação como contraparte 

central garantidora da operação; 
V - depósito de margem limitado a 15% (quinze por cento) da posição em títulos da dívida pública mo-

biliária federal, ativos financeiros de emissão de instituição financeira ações aceitos pela Clearing; e
VI - valor total dos prêmios de opções pagos limitado a 5% (cinco por cento) da posição em títulos da 

dívida pública mobiliária federal, ativos financeiros de emissão de instituição financeira e ações da 
carteira de cada plano ou fundo de investimento.

Para verificação dos limites estabelecidos nos itens V e VI não serão considerados os títulos recebidos como 
lastro em operações compromissadas.
As operações com derivativos incluem as relativas a derivativos de créditos, podendo o Plano atuar como 
contraparte transferidora de risco de crédito nessas operações. 

4.  LIMITES DE ALOCAÇÃO E CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR
Além dos limites por segmentos descritos nesse documento, é necessário observar os demais limites de-
talhados abaixo.
Ressaltando que ativos e limites não especificados nesse documento que sejam ou venham a ser autoriza-
dos pela legislação em vigor também serão permitidos.

4.1.  Limites de Alocação por Emissor
As restrições de alocação por emissor estão descritas nos quadros abaixo.

Alocação por Emissor Limite Legal Limite Plano 

Tesouro Nacional 100% 100% 

Instituição Financeira 20% 20% 

Demais Emissores 10% 10% 

4.2.  Limites de Concentração por Emissor
As restrições de concentração por emissor são as seguintes. 

Alocação por Emissor Limite Legal Limite Plano 

Capital Total e Capital Volante de uma mesma Companhia aberta  25% 25% 
Patrimônio Líquido de:  

(a)  Instituição Financeira

25% 
25% 

(b)  FIDC ou FICFIDC  
(c)  Fundo de índice referenciado em Renda Fixa ou em Cestas 
de Ações de Companhias abertas, cujas cotas sejam negocia-
das em bolsa de valores
(d)  Fundo de investimento classificado no segmento estrutu-
rado
(e)  FII e FICFII  0%
(f )  Demais emissores 25%
Patrimônio Líquido de Fundos de Investimetnos constituídos 
no exterior 15%  15%

5.  DEMAIS DIRETRIZES
5.1.  Metodologia e Critérios para Avaliação dos Riscos

O gerenciamento de risco busca identificar, medir e controlar os riscos relacionados à gestão de investi-
mentos do plano de benefícios, de forma a otimizar a relação entre risco e retorno para o cumprimento dos 
objetivos estratégicos de longo prazo do plano. A Entidade não se limita ao mapeamento de riscos atual, 
mas busca continuamente identificar e tratar novas fontes de riscos.
5.1.1.  Risco de Mercado

Conforme legislação vigente, as entidades devem acompanhar e gerenciar o risco e o retorno espera-
do dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas 
máximas toleradas para os investimentos.
O processo de gerenciamento do risco da CARTEIRA deve respeitar os limites descritos no item 5.1.1.1. 
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do ANEXO.
O monitoramento diário dos limites de risco caberá ao gestor, conforme os limites descritos no item 
5.1.1.1. do ANEXO.

5.1.2.  Risco de Crédito
O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência das contrapartes em operações 
realizadas com o veículo de investimento considerado (fundos de investimento, carteira administra-
da, carteira própria, etc.) ou dos emissores de títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de 
investimento, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações 
contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos e/ou do valor do principal dos títulos e 
valores mobiliários.
Conforme estabelecido no item 3.2.1, a aquisição deste tipo de ativo está sujeita a análise do gestor e 
a consonância com os ratings mínimos estabelecidos por agências específicas e especificados no refe-
rido item. Estes ratings indicam emissores ou emissões consideradas como de baixo risco de crédito, 
o que mitiga o risco inerente.
Além do mais, em última instância, vale sempre a análise mais conservadora, pois o gestor tem a dis-
cricionariedade na alocação de crédito, mesmo estando o emissor enquadrado nos ratings mínimos 
estabelecidos.

5.1.3.  Risco de Liquidez
O risco de liquidez caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda 
pelos títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de investimento considerado (fundos de in-
vestimento, carteira administrada, carteira própria, etc.) nos respectivos mercados em que são nego-
ciados. Nesse caso, o gestor do veículo de investimento considerado pode encontrar dificuldades para 
negociar os referidos títulos e valores mobiliários pelo preço e em tempo desejados, e o custodiante, 
para liquidar as posições.
O gerenciamento do risco de liquidez será preocupação constante para a ENTIDADE, e, como prudên-
cia, a mesma manterá estabelece ao gestor a manutenção de recursos em ativos de liquidez. Com a 
adoção dessa política, a ENTIDADE elimina a possibilidade de que haja qualquer dificuldade em hon-
rar seus compromissos no curto prazo.

5.1.4.  Risco Operacional
A Entidade registra eventuais perdas operacionais incorridas, realiza avaliações periódicas de suas ati-
vidades e processos, identificando os riscos inerentes e a efetividade dos controles praticados e quan-
do necessário implanta planos de ação para mitigar os riscos identificados e aprimorar os controles, 
mecanismo que resulta em menor exposição a riscos.
Do lado da gestão de recursos, a terceirização feita com gestores de porte indica a existência de pro-
cessos que mitigam tais riscos. Estas instituições, até por força de lei, são obrigadas a ter processos de 
contínua monitoração de suas atividades, realizando testes e outros procedimentos necessários.

5.1.5.  Risco Legal
Como forma de gerenciar o risco legal a Entidade avalia todos os contratos junto a seus prestadores 
que participam do processo de investimentos da Entidade além de garantir acesso às possíveis mu-
danças na regulamentação.

5.1.6.  Risco Sistêmico
Mesmo diante da dificuldade de gerenciar e avaliar o risco sistêmico, a Entidade procurará buscar in-
formações no mercado que a auxiliem nesta avaliação e tomará todas as medidas cabíveis sempre que 
identificar sinais de alerta no mercado.

5.2.  Descrição do processo de Terceirização da Administração, Gestão e Custódia
A lista dos gestores de recursos aprovados pelo Conselho Deliberativo da ENTIDADE, assim como a forma 
de alocação, está disponível no item 5.3.1. do ANEXO.
Para maior e melhor controle de enquadramento o Conselho Deliberativo da ENTIDADE decidiu manter a 
custódia de seus ativos financeiros junto ao Itaú Unibanco.
A contratação de prestadores de serviços de administração, gestão e custódia para instrumentos finan-
ceiros é feita por meio de um processo de seleção realizado pela ENTIDADE, com a análise dos seguintes 
critérios:

I.  Pré-qualificação – análise do Ranking ANBIMA de administradores, gestores e custodiantes de re-
cursos, para selecionar os participantes de cada processo de seleção;

II.  Critérios qualitativos – histórico da empresa e dos controladores, qualificação técnica, práticas de 
precificação, estrutura de contingência e de capacidade operacional, dentre outros;

III.  Critérios quantitativos – rentabilidade histórica, gestão de riscos, valor de recursos administrados, 
dentre outros.

O gestor contratado deverá ter um processo de investimento aderente ao descrito nesta Política de Inves-
timentos, com capacidade técnica, sistêmica e contingencial que suporte a operacionalização do processo.

5.3.  Descrição da Estratégia de Formação de Preço
Para a precificação dos ativos financeiros a Entidade adota os critérios e metodologias utilizados pelo ad-
ministrador, bem como regras contábeis aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar

5.4.  Princípios de Responsabilidade Socioambiental
A ENTIDADE entende que as questões ambientais, sociais e de governança serão cada vez mais relevantes 
na determinação dos retornos dos ativos do seu portfólio de investimentos, especialmente nas emissões 
corporativas de capital e dívida 
Entretanto a ENTIDADE não irá impor qualquer limite de investimento que exija a observância de fatores de 
princípios ambientais, sociais e de governança, cabendo ao Gestor contratado tomar esse tipo de decisão.
O Itaú Unibanco S.A., principal gestor contratado pela ENTIDADE, já incorpora os elementos ESG (Envi-
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ronment, Social and Corporate Governance) no processo de seleção de investimentos para as carteiras e 
fundos da Entidade.

5.5.  Descrição da Revisão da Politica de Investimentos
A ENTIDADE reserva o direito de rever a presente política a qualquer momento, desde que seja aprovada 
pelo Conselho Deliberativo.
A PATROCINADORA pode surguerir  a revisão desta política a qualquer momento, resguardando seu alinha-
mento com os objetivos do PLANO e desde que seja aprovada pelo Conselho Deliberativo.

5.6.  Descrição da Alocação em Ativos Financeiros Relacionadas à Patrocinadora
A alocação em ativos financeiros ligados à patrocinadora, fornecedores, clientes e demais empresas liga-
das ao grupo economico da patrocinadora só é permitada quando realizada por meio de um Fundo de 
Investimentos, cuja avaliação é realizada de forma discricionária e independente pelo gestor do fundo, 
observados os limites de alocação por emissor e ativo estabelecidos na regulamentação vigente, quando 
não houver restrição específica nesta política.

5.7.  Descrição do Processo de Avaliação, Gerenciamento e Acompanhamento do Risco e do Retorno 
Esperado dos Investimentos

A ENTIDADE reporta nas reuniões da Diretoria Executiva (mensalmente), do Conselho Fiscal e do Conselho 
Deliberativo, a rentabilidade das carteiras, a aderência ao benchmark estabelecido no ANEXO, em conjunto 
com as PATROCINADORAS, e o enquadramento das alocações aos limites, vedações e restrições estabeleci-
dos pela legislação, bem como pela por esta Política de Investimento. 
Os gestores reportarão formalmente os principais fatores de descasamento da rentabilidade das carteiras 
frente aos benchmarks estabelecidos nas reuniões presenciais do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 
Em relação ao controle de risco das carteiras, a ENTIDADE terceirizará o procedimento de acompanhamen-
to dos limites e os reports deverão considerar a regra abaixo:

• Utilização do limite de risco acima de 80% e até 100% = aviso por e-mail de alerta para o AETQ da 
ENTIDADE para ciência e acompanhamento;

• Utilização do limite de risco acima de 100% = aviso por e-mail de alerta, indicação de qual a alocação 
da carteira está provocando o potencial desenquadramento e comentário do gestor sinalizando a 
perspectiva de normalização do limite de risco. A partir disso, será tomada  decisão pelo AETQ sobre 
a manutenção da posição ou redução de exposição visando o enquadramento.

Em complemento, são realizadas periodicamente reuniões com os representantes das PATROCINADORAS 
para avaliação, gerenciamento e acompanhamento do retorno esperado para os investimentos frente aos 
objetivos estabelecidos neste documento.

5.8.  Descrição dos Agentes Envolvidos e Conflitos de Interesses
Os agentes envolvidos nesta Política de Investimentos são:

• Conselho Deliberativo – órgão de administração superior da ENTIDADE e execução das decisões 

tomadas pelas assembléias gerais (formadas pelos representantes das patrocinadoras);

• Diretoria Executiva – órgão executivo e representativo da ENTIDADE a qual compete executar as 
decisões do Conselho Deliberativo, administrar a ENTIDADE e exercer demais atribuições conferidas 
pelo Conselho Deliberativo;

• Patrocinadoras – empresa jurídica responsável pelo PLANO, conforme convenio de adesão celebra-
do com a ENTIDADE;

• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) – responsável pela gestão, alocação, su-
pervisão, controle de risco e acompanhamento dos recursos garantidores dos planos e pela presta-
ção de informações relacionadas aos investimentos dos PLANOS;

• Gestor(es) de Recursos – responsável pela compra e venda dos ativos correspondentes ao PLANO, 
conforme Politica de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo da ENTIDADE;

• Custodiante – encarregado da “guarda” dos ativos financeiros do PLANO e do envio de informações 
para a ENTIDADE;

Nenhum dos agentes acima listados pode exercer seus poderes em benefício próprio ou de terceiros, tam-
pouco se colocar em situações de conflito ou de potencial conflito entre seus interesses pessoais, profissio-
nais e os deveres relacionados à gestão dos recursos do Plano.

5.9.  Outras diretrizes e restrições
Outros diretrizes e restrições, quando aplicável, estão relacionadas no item 5.9.1. do ANEXO.

5.10.  Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ
Marcos Pessoa de Queiroz Falcão – Diretor Superintendente e AETQ
CPF: 914.007.167-72
Segmento: Todos os segmentos
Período: 01.01.2022 a 31.12.2026
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4. Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Descrição 2021 % Segmento 2020 % Segmento

 FUNDOS DE INVESTIMENTOS  2.428.853 100%  2.445.113 100%
Renda Fixa  1.539.318 63%  1.280.834 52%

SOBERANO SIMPLES FIC  35 0%  152 0%
FIDELIDADE T  247.176 16%  237.804 10%
IU FID W3 FIM  109.845 7%  71.230 3%
RF JUROS OCEAN FI  70.359 5%  36.743 2%
ITAÚ VERSO K RF FI  99.198 6%  -   0%
ITAÚ VERSO M RF FI  120.572 8%  -   0%
ITAÚ VERSO V RF FI  792.778 52%  3.008 0%
IT VERSO B RF FI  3.334 0%  316.965 13%
IT VERSO P RF FI  72.763 5%  594.728 24%
ll GLOBAL DINAMIC FI  23.258 2%  20.204 1%

Ações  317.756 13%  338.157 14%
IT INST A PHOENIX FI  37.333 12%  104.568 31%
ITAU INDEX ACOES FI  -   0%  -   0%
INDEX IBOVESPA ACOES  187.653 59%  200.108 59%
INST BOLSA INDEX FIA  -   0%  -   0%
RT DUNAMIS AC FICFI  23.147 7%  33.481 10%

Multimercado  396.994 16%  730.724 30%
ITAÚ HEDGE FI  84.959 21%  227.493 31%
GLOBAL DINÂMICO FIC  1.698 0%  892 0%
ITAU VERSO JM MM FI  1.962 0%  144.336 20%
ITAU VERSO U MULT FI  78.136 20%  327.909 45%
FOF MULTI GLOBAL EQT  -   0%  29.100 4%
ITAU VERSO E FX FIM  103.618 26%  994 0%

Índices  174.785 7%  95.398 4%
IT NOW SPXI CI  769 0%  43.690 46%
IT NOW IBOV CI  -   0%  50.929 53%
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA  174.016 100%  -   0%

O demonstrativo por plano encontra-se no Relatório do respectivo plano.
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1. Balanço Patrimonial

(Em Milhares de Reais)

31-12-21 31-12-20

Disponível  134  30 

Realizável  2.431.389  2.447.885 

Gestão Previdencial (nota 6)  11  - 

Gestão Administrativa (nota 6)  2.525  2.526 

Investimentos (nota 7)  2.428.853  2.445.359 

Fundos de Investimento  2.428.853  2.445.359 

TOTAL DO ATIVO  2.431.523  2.447.915 

ATIVO PASSIVO

(Em Milhares de Reais)

31-12-21 31-12-20

Exigível Operacional (nota 8)  2.364  2.225 

Gestão Previdencial  1.633  1.443 

Gestão Administrativa  342  782 

Investimentos  389  - 

Exigível Contingencial (nota 9)  2.524  54.349 

Gestão Previdencial  -  51.825 

Gestão Administrativa  2.524  2.524 

Patrimônio Social  2.426.635  2.391.341 

Patrimônio de Cobertura do Plano  1.897.907  1.867.365 

Provisões Matemáticas (nota 10)  1.845.656  1.813.591 

Benefícios Concedidos  693.152  651.186 

Benefícios a Conceder  1.152.504  1.162.405 

Equilíbrio Técnico (nota 11)  52.251  53.774 

Resultados Realizados  52.251  53.774 

Superávit Técnico Acumulado  52.251  53.774 

Fundos  (nota 12)  528.728  523.976 

Fundos Previdenciais  527.276  521.647 

Fundos Administrativos  1.452  2.329 

TOTAL DO PASSIVO  2.431.523  2.447.915 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
Os demonstrativos por plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.

 - Demonstrações Contábeis
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(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO 31-12-21 31-12-20 Variação (%)

A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO  2.391.341  2.325.355  3 
1. ADIÇÕES  170.753  200.975  (15)
 Contribuições Previdenciais  68.234  62.981  8 
 Portabilidade  43  161  (73)
 Outras Adições Previdenciais  1  -  100 
 Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial  49.115  129.437  (62)
 Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial  51.825  -  100 
 Receitas Administrativas  1.493  8.258  (82)
 Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa  42  138  (70)

2. DEDUÇÕES  (135.459)  (134.989)  - 
 Benefícios  (93.077)  (80.506)  16 
 Resgates   (6.570)  (10.282)  (36)
 Portabilidades  (277)  (183)  51 
 Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)   (32.931)  (29.813)  10 
 Outras Deduções  (192)  -  100 
 Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial  -  (4.682)  (100)
 Despesas Administrativas  (2.412)  (9.523)  (75)

3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)  35.294  65.986  (47)
 Provisões Matemáticas  32.065  112.296  (71)
 Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício  (1.523)  (22.951)  (93)
 Fundos Previdenciais  5.629  (22.232)  (125)
 Fundos Administrativos  (877)  (1.127)  (22)

4. OUTROS EVENTOS DO PATRIMÔNIO SOCIAL  1.011  -  100 
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS  -  -  - 
 Operações Transitórias  -  -  - 

B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4+5)  2.426.635  2.391.341  1 

2. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) - Consolidada

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
Os demonstrativos por plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.
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3. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) - Consolidada

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO 31-12-21 31-12-20 Variação (%)

A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  2.329  3.456  (33)

1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  1.535  8.396  (82)

1.1. RECEITAS  1.535  8.396  (82)

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  956  476  101 

Custeio Administrativo dos Investimentos  537  7.782  (93)

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos  42  138  (70)

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (2.412)  (9.523)  (75)

2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS  (2.412)  (9.523)  (75)

   Treinamentos/Congressos e seminários  (22)  (11)  100 

   Serviços de Terceiros  (1.916)  (8.701)  (78)

   Despesas Gerais  (161)  (169)  (5)

  Tributos  (313)  (642)  (51)

2.2. PROVISÕES PARA PERDAS ESTIMADAS  -  -  - 

2.3. ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO ASSISTENCIAL – DESPESAS E CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS  -  -  - 

2.4 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DOS PATROCINADORES  -  -  - 

2.5. FOMENTO  -  -  - 

2.6. OUTRAS DESPESAS  -  -  - 

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas  -  -  - 

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios  -  -  - 

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos  -  -  - 

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)  (877)  (1.127)  (22)

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)  (877)  (1.127)  (22)

8. Operações Transitórias  -  -  - 

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)  1.452  2.329  (38)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
Os demonstrativos por plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.
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 - Notas Explicativas

4. Notas Explicativas
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar, é uma Entidade Fechada de Previdência Comple-
mentar – EFPC, constituída em 17 de Dezembro de 1993 e autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela 
portaria nº. 611 do Ministério do Trabalho e Previdência Social de 10 de Novembro de 1993, com autonomia 
administrativa, patrimonial e financeira de caráter não econômico e sem fins lucrativos, em conformidade com 
as normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social, por intermédio do Conselho Nacional da Previdência 
Complementar – CNPC, da Secretária de Políticas de Previdência Complementar – SPPC e da Superintendência 
Nacional de Previdencial Complementar – PREVIC.
Os recursos atualmente administrados pela Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar são oriun-
dos de contribuições de patrocinadoras, participantes e rendimentos das aplicações desses recursos, que devem 
obedecer ao disposto em resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN e seguindo como pilar as determi-
nações da política de investimentos de cada Plano de Benefícios.
Os registros contábeis dos ativos e passivos são segregados por plano de benefícios e por patrocinadora, obser-
vados os seguintes critérios:

a) Os planos são criados e mantidos para atender aos empregados e administradores de cada uma das pa-
trocinadoras, de acordo com seus respectivos regulamentos;

b) As patrocinadoras concordam que seja atribuída exclusivamente aos bancos credenciados pela Múltipla a 
administração das carteiras de aplicações dos bens patrimoniais desta Entidade, sendo que o investimen-
to da parcela do patrimônio correspondente aos seus planos será administrado pelo(s) banco(s) por ela 
expressamente indicado(s), dentre os credenciados, por escrito, e nas proporções por ela desejadas, nos 
termos da política de investimentos definida em comum acordo, observados os critérios e limites legais 
aplicáveis;

c) As patrocinadoras, os participantes e beneficiários não respondem solidariamente pelas obrigações assu-
midas pela Entidade, observada a legislação vigente; e

d) São mantidos registros contábeis individuais para cada plano de previdência privada instituído pelas pa-
trocinadoras. Esses registros contábeis são elaborados de acordo com as políticas de contabilidade men-
cionadas (Nota 3).

As demonstrações contábeis de 2021 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 23/03/2022.
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4. Notas Explicativas
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tem como patrocinadoras dos planos as seguintes empresas:

Plano de Benefícios CNPB Modalidade (1) Patrocinadora(s)

Previsesc 1994.0005-38 CV Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo – SESC

Previsenac 1994.0004-65 CV Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de São Paulo – SENAC

GTMPrev 2009.0002-18 N/A (2) Sacoplast Sacos Plásticos do Nordeste Tavares de Melo Participações

Mercúrio 1994.0003-92 CD Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO

(1)  Planos de Benefício Definido (BD) são aqueles cujos benefícios programados têm seu valor previamente estabelecido, sendo seu custo determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. Planos de Contribuição Definida 
(CD) são aqueles cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo da conta, mantido em favor do participante, inclusive na fase de concessão de benefícios considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores 
aportados e os benefícios pagos.Planos de Contribuição Variável (CV) são aqueles cujos benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido   
(2) Plano em processo de retirada de patrocínio, possui apenas fundos.   

O quadro de participantes na data base da avaliação atuarial em 24 de fevereiro apresenta a seguinte posição:

Plano

Participantes (1) Assistidos (2) Total

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Particip. Dep. Particip. Dep. Particip. Dep. Particip. Dep. Particip. Dep. Particip. Dep.

Previsenac (3)  8.656  8.656  12.984  12.984  8.859  8.859  13.289  13.289  290  290  435  435  262  262  393  393  8.946  8.946  13.419  13.419  9.121  9.121  13.682  13.682 

Previsesc (3)  7.497  7.497  11.246  11.246  7.622  7.622  11.433  11.433  662  662  993  993  567  567  851  851  8.159  8.159  12.239  12.239  8.189  8.189  12.284  12.284 

GTMPrev (4)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Mercúrio (3)  74  74  111  111  79  79  119  119  19  19  29  29  18  18  27  27  93  93  140  140  97  97  146  146 

Total  16.227  16.227  24.341  24.341  16.560  16.560  24.841  24.841  971  971  1.457  1.457  847  847  1.271  1.271  17.198  17.198  25.798  25.798  17.407  17.407  26.112  26.112 
(1) Incluem Ativos; Benefícios Proporcionais Diferidos e Autopatrocinados;
(2) Incluem Pensionistas;
(3) Data da Avaliação atuarial em Agosto de 2021 comparada a feita em 2020;
(4) Processo de retirada de patrocínio aprovado em 16/02/2011. Plano não possui participantes, apenas fundos. 
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4. Notas Explicativas
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), em con-
formidade com as seguintes normas específicas: Resolução do Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar - CNPC nº. 43, de 06 de agosto de 2021; Instrução PREVIC nº. 31, de 20 de agosto de 2020; Resolução 
CFC nº. 1.272, de 22 de janeiro de 2010 e alterações posteriores a essas normas. 
Os principais impactos referentes a alteração da Resolução do CNPC nº. 29, de 13 de abril de 2018; Instrução 
Normativa MPS/SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009 estão destacados na Nota 5, onde evidenciamos os 
ajustes entre contas referente ao exercício de 2020.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo e de longo 
prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão 
das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos 
e passivos, observadas as gestões previdencial, e administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione 
informações mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, 
em conformidade com o item 63 da NBC TG 26.
A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já descritas, a se-
gregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, Assistencial e Administrativa) e o 
Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a 
finalidade das transações.

• Gestão Previdencial – Atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios e dos 
institutos previstos no art. 14 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, bem como do 
resultado dos planos de benefícios de natureza previdenciária;

• Gestão Administrativa – Atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos 
de benefícios;

• Investimentos – Registro e controle referentes à aplicação dos recursos de cada plano de benefícios.
Registro e controle referentes à aplicação dos recursos de cada plano de benefícios.
Conforme art. 17 da Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021, as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC apresentam os seguintes demonstrativos contábeis, comparativos com o exercício 

anterior:

• Balanço Patrimonial Consolidado – BP;

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada – DMPS;

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL;

• Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL;

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA;

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - DPGA;

• Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT;

• Notas explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas.
As eliminações necessárias à consolidação das Demonstrações Contábeis foram realizadas de acordo com 
o art. 27 da Instrução PREVIC nº. 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores. As contas passíveis 
de eliminações, entre outras, são “Migrações entre Planos”, “Compensações de Fluxos Previdenciais”, “Par-
ticipação no PGA”, “Participação no Fundo Administrativo PGA” e valores a pagar e a receber entre planos” 
(Nota 13).
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4. Notas Explicativas
NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da administração e foram elaboradas e apresentadas 
em conformidade com as normas contábeis específicas, da Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (PREVIC). Conforme constam destas diretrizes, as políticas contábeis adotadas pela Entidade são 
específicas para o segmento das entidades fechadas de previdência complementar.
As políticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis estão resumidos 
em:

a) Ativo Realizável
• Gestão Previdencial – Compreende os valores e direitos relativos às contribuições de patrocinadores, 

participantes e autopatrocinados, observando-se o plano de custeio, bem como depósitos judiciais/
recursais realizados relativos as contingências da Gestão Previdencial.

• Gestão Administrativa – Compreende os valores e direitos relativos ao custeio de despesas adminis-
trativas efetuado pela patrocinadora, participantes e outros eventos administrativos.

• Investimentos – As diretrizes de aplicações dos recursos garantidores dos planos administrados estão 
em consonância com as respectivas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios e do PGA e os 
principais critérios de avaliação e de reconhecimento de receitas são:
I. Títulos Públicos, Créditos Privados, Ações e Fundos de Investimento

Estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a 
data de encerramento do Balanço, sendo classificados na seguinte categoria:

a.   Títulos para negociação – Quando adquiridos com o propósito de serem negociados, indepen-
dentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, sendo avaliados pelo valor de mercado e seus 
efeitos reconhecidos no resultado do exercício;

b.   Títulos mantidos até o vencimento – a. Quando a intenção da administração for manter 
os referidos títulos em carteira até o vencimento, considerando a capacidade financeira da Entidade, 
os prazos mínimos de vencimento e a classificação de risco do título. Estes são avaliados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.

As Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas da carteira são apropriadas em contas 
específicas diretamente vinculadas à modalidade de aplicação.

b) Exigível Operacional

São demonstrados os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos e variações monetárias incorridos. São registradas as obrigações decorrentes de pagamento 
de benefícios aos participantes, prestação de serviços por terceiros, obrigações tributárias, provisões de 
folha de pagamento e respectivos encargos.

c) Exigível Contingencial

Decorrentes de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios movidos 
por terceiros, ex-funcionários, ex-participantes e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e fiscais. 
Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais 
e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obri-
gações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. Os valores das 
contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de 
forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

Para as provisões de passivos contingentes a Entidade utiliza as definições do Pronunciamento Técnico 
CPC 25, conforme definições a seguir:

• Prováveis: para os quais são constituídas provisões;
• Possíveis: somente são divulgados sem que sejam provisionados; e
• Remotas: não requerem provisão e divulgação.

Os passivos contingentes que possuem depósito judicial atrelado não são atualizados. O Art. 23 da Instru-
ção PREVIC nº. 31 de 20 de agosto de 2020 determina que os depósitos judiciais, devem ser atualizados 
por ocasião da emissão do alvará de levantamento expedido pelo judiciário em favor da EFPC em contra-
partida a conta de resultado”

Sendo assim, para não haver impactos na Entidade decorrentes apenas da atualização do passivo, a regra 
de não atualização é seguida, conforme definição de mercado e fóruns especializados

d) Plano de Gestão Administrativa – PGA

Os registros das operações administrativas são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa – 
PGA.

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdenciais, Investimentos e Diretas) e reembolsos 
administrativos, deduzidas das despesas administração previdencial, e dos investimentos, sendo as so-
bras ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo.

O saldo do Fundo Administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não caracterizando 
obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos dos planos.

As receitas administrativas da entidade são debitadas aos Planos Previdenciais em conformidade com o 
plano de custeio vigente.

e) Patrimônio Social

O Patrimônio Social consiste no acúmulo de recursos oriundos de seus participantes e patrocinadoras, 
e que tem como objetivo garantir o benefício futuro dos participantes vinculados aos Plano e os fundos 
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4. Notas Explicativas
segregados em previdenciais, administrativos e de investimentos.

f) Estimativas Atuariais e Contábeis

A elaboração das Demonstrações Contábeis requer que a Administração use de julgamento na deter-
minação e registro de estimativas contábeis. Ao determinar estas estimativas levam-se em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores 
objetivos e subjetivos. 

Os principais itens de Balanço sujeitos a essas estimativas e premissas são: 

• Ajustes a valores de mercado dos ativos classificados em títulos para negociação: conforme informação 
de precificação disponibilizada através do agente custodiante. 

• Contingências: as probabilidades de êxito e valores econômicos são informadas pelos consultores ju-
rídicos. 

• Provisões matemáticas: calculadas atuarialmente por profissional responsável pelos Planos. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos es-
timados, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A administração revisa as 
estimativas e premissas periodicamente.

g) Impostos
I. Imposto de Renda

• Em 29 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei n° 11.053, que revogou a Medida Provisória n° 2.222, 
de 04 de setembro de 2001, e introduziu alterações no sistema de tributação dos planos de benefícios 
de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5° dessa Lei, a partir de 01 de janeiro de 2005, 
ficaram dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os 
rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos 
de planos de benefícios de entidade de previdência complementar.

• Em 5 de abril de 2013 foi editada a IN nº 1.343, que determina que as Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar estão desobrigadas de reter o IRRF sobre os pagamentos a título de complemen-
tação de aposentadoria, resgates e rateio de patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas 
exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
II. PIS e COFINS

São as contribuições calculadas às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, sobre as receitas 
administrativas (receita bruta excluída, entre outros, dos rendimentos auferidos nas aplicações finan-
ceiras destinadas a pagamentos de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate).

A partir do 2º semestre de 2009, a Entidade passou a depositar judicialmente os referidos tributos, 

conforme mandado de segurança impetrado contra a Receita Federal (Nota 5 e 8).

Tendo em vista os impactos da Lei nº 12.973/2014 no que diz respeito à tese jurídica de PIS e COFINS, 
que é objeto do questionamento no Mandato de Segurança impetrado pela entidade, cessou-se o 
procedimento de depósito judicial das contribuições, efetuando o recolhimento a partir da compe-
tência de Janeiro de 2015.

h) Registro das Adições, Deduções, Receitas, Despesas, Rendas/Variações Positivas e Deduções/Varia-
ções Negativas

As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa e as Ren-
das/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimento são escrituradas pelo 
regime contábil de competência, exceto as contribuições de autopatrocinados dos planos Contribuição 
Definida e Contribuição Variável, que são registradas pelo regime de caixa.

As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio recebidos em di-
nheiro, decorrentes de investimentos em ações, são reconhecidas após a publicação da decisão da Assem-
bleia Geral dos Acionistas das empresas investidas.
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4. Notas Explicativas
NOTA 4 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Representa o valor líquido das importâncias transferidas à Gestão Administrativa para cobertura dos gastos com 
a Gestão Previdencial e Investimentos dos respectivos planos de benefícios.
O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes:

•  Gestão Previdencial: são contabilizadas na Gestão Administrativa, sendo que os custos são rateados em 
função do Patrimônio Social de cada plano e custeadas através de contribuições das Patrocinadoras, Partici-
pantes e Autopatrocinados conforme orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade;

•  Investimentos: são contabilizadas na Gestão Administrativa, sendo que os custos são rateados em função 
do Patrimônio Social de cada plano, e custeadas diretamente pela rentabilidade dos Investimentos.

NOTA 5 – RECLASSIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA DE 2020
Devido a alteração normativa, implementada pela Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020, com vigência 
a partir de janeiro de 2021 e atualizada pela Instrução PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 2021, que dentre as 
principais alterações efetuou ajustes e adequações na planificação contábil e nas demonstrações financeiras das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, cujo as mesmas relativas ao exercício social de 2020 consoli-
dadas e individualizadas por planos previdenciais e de gestão administrativa, foram ajustadas para fins de com-
parabilidade com o exercício social de 2021.
A obrigatoriedade da apresentação das demonstrações financeiras de 2020 reclassificadas para fins de compara-
bilidade está contida no anexo III da Instrução PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 2021, com o seguinte texto: 
“Para o exercício de 2021 as informações comparativas do exercício anterior devem ser reclassificadas e eviden-
ciadas em item específico nas notas explicativas”.
Os principais ajustes realizados para atendimento a alteração normativa, são:

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada
No grupo das Adições, foi feita a abertura do montante de R$ 33.329 referente as contribuições previdenciais em 
duas linhas, sendo: Contribuições Previdenciais no valor de R$ 62.981 e portabilidade no valor de R$ 161.
No grupo das Deduções foi feita a abertura do montante de R$ 90.971 referente aos Benefícios em três linhas, sen-
do: Benefícios no valor de R$ 80.506, Resgates no valor de R$ 10.282 e Portabilidades no valor de R$ 183. Foi feita 
a abertura da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no valor de R$ 29.813, anteriormente informada 
dentro das Adições em Contribuições Previdenciais.
Os ajustes realizados tiveram alterações nos totais dos grupos de Adições e Deduções no montante de 29.813, 
devido a reclassificação da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) da linha de Contribuições Previ-
dencias no grupo das Adições para abertura no grupo das Deduções. 
Essas movimentações não causaram impactos no patrimônio social do exercício de 2020.

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - Previsenac
No grupo das Adições, foi ajustada a linha de contribuições do montante de R$ 12.514 para o R$ 23.547, descon-
siderando o valore referente as desonerações das contribuições, conforme abaixo.

No grupo das Deduções foi feita a abertura do montante de R$ 33.864 referente aos Benefícios em três linhas, 
sendo: Benefícios no valor de R$ 24.957, Resgates no valor de R$ 8.724 e Portabilidades no valor de R$ 183. Tam-
bém foi feita a abertura de uma nova linha de Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no valor de R$ 
11.033, anteriormente somada dentro das Contribuições Previdenciais, no grupo de Adições.
Os ajustes realizados tiveram alterações nos totais dos grupos de Adições e Deduções no montante de R$ 11.033, 
devido a reclassificação da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) da linha de Contribuições no gru-
po das Adições para abertura nas no grupo das Deduções. 
Essa movimentação não causou impacto no total do Ativo Líquido no exercício social de 2020.

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - Previsesc
No grupo das Adições, foi feita a abertura do montante de R$ 20.390 referente as contribuições em duas linhas, 
sendo: Contribuições no valor de R$ 38.860 e portabilidade no valor de R$ 161.
No grupo das Deduções foi feita a abertura do montante de R$ 55.156 referente aos Benefícios em duas linhas, 
sendo: Benefícios no valor de R$ 53.616 e Resgates no valor de R$ 1.540. Também foi feita a abertura de uma nova 
linha de Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no valor de R$18.631, anteriormente somada dentro 
das Contribuições Previdenciais, no grupo de Adições.
Os ajustes realizados tiveram alterações nos totais dos grupos de Adições e Deduções no montante de R$ 18.631, 
devido a reclassificação da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) da linha de Contribuições no gru-
po das Adições para abertura nas no grupo das Deduções. 
Essa movimentação não causou impacto no total do Ativo Líquido no exercício social de 2020.

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - Mercúrio
No grupo das Adições, foi ajustada a linha de contribuições do montante de R$ 901 para o R$ 1.050, desconside-
rando o valore referente as desonerações das contribuições, conforme abaixo.
No grupo das Deduções foi feita a abertura do montante de R$ 1.951 referente aos Benefícios em duas linhas, 
sendo: Benefícios no valor de R$ 1.751 e Resgates no valor de R$ 200. Também foi feita a abertura de uma nova 
linha de Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no valor de R$ 149, anteriormente somada dentro das 
Contribuições Previdenciais, no grupo de Adições.
Os ajustes realizados tiveram alterações nos totais dos grupos de Adições e Deduções no montante de R$ 149, de-
vido a reclassificação da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) da linha de Contribuições no grupo 
das Adições para abertura nas no grupo das Deduções. 

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado e por Plano
Para fins de comparabilidade foram feitas as consolidações das despesas administrativas, excluindo as linhas que 
anteriormente eram feitas com segregação entre despesa da administração previdencial e da administração dos 
investimentos, com aberturas entre as despesas comuns e especificas.
Essa movimentação não causou impacto nos valores das despesas administrativas totais e saldo do Fundo Admi-
nistrativo no exercício social de 2020.
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4. Notas Explicativas

NOTA 6 – ATIVO REALIZÁVEL
a) Gestão Previdencial

Plano

2021

2020Contribuições  
a receber TOTAL

Previsenac  9  9  - 
Prevsesc  2  2  - 

TOTAL  11  11  - 

b) Gestão Administrativa

Plano

2021

2020Depósito judicial -  
Pis/Cofins (1) Total

Previsenac  1.115  1.115  1.116 
Previsesc  1.283  1.283  1.284 
GTMPrev  44  44  44 
Mercúrio  83  83  82 

TOTAL  2.525  2.525  2.526 

 (1) Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação de PIS/COFINS sobre as receitas ad-
ministrativas e execução de planos de benefícios (Nota 3 - item g). Conforme artigo 23 da Instrução 
PREVIC 31, de 20 de agosto de 2020, os passivos contingentes que possuem depósito judicial atrelado 
só serão atualizados quando da emissão do alvará de levantamento expedido pelo judiciário em favor 
da EFPC     
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4. Notas Explicativas
NOTA 7 - INVESTIMENTOS 
A Administração, através da Política de Investimentos que é revisada e aprovada anualmente pelo Conselho De-
liberativo com horizonte de cinco anos, determina diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos ga-
rantidores das Provisões Matemáticas, bem como para classificação de Títulos e Valores Mobiliários.
a) Composição dos Investimentos

Descrição
2021

2020
Previsenac Previsesc GTMPrev Mercúrio TOTAL

Fundos de Investimentos 1.118.737 1.272.723 35 37.358 2.428.853 2.445.359
Renda Fixa 707.893 808.349 35 23.041 1.539.318 1.281.080
SOBERANO SIMPLES FIC - - 35 - 35 152
FIDELIDADE T 114.313 130.380 - 2.483 247.176 237.804
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W 49.222 59.627 - 996 109.845 71.230
RF JUROS OCEAN FI 31.555 38.300 - 504 70.359 36.743
ITAÚ VERSO M RF FI 56.000 64.330 - 242 120.572 246
ITAÚ VERSO K RF FI 46.318 52.880 - - 99.198 -
ITAÚ VERSO V RF FI 374.603 415.227 - 2.948 792.778 3.008
IT VERSO B RF FI - - - 3.334 3.334 316.965
IT VERSO P RF FI 25.169 35.306 - 12.288 72.763 594.728
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL 10.713 12.299 - 246 23.258 20.204
Ações 146.568 167.806 - 3.382 317.756 338.157
IT INST A PHOENIX FI 17.340 19.867 - 126 37.333 104.568
INDEX IBOVESPA ACOES 86.520 98.952 - 2.181 187.653 200.108
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI 11.971 11.176 - - 23.147 33.481
IT INS ACOES M FICFI 4.566 5.304 - 119 9.989 -
I ACOES ASGARD IN FI 20.484 23.364 - 521 44.369 -
ITAU ACOES DUNAMIS INST FI 5.687 9.143 - 435 15.265 -
Multimercado 180.648 206.180 - 10.166 396.994 730.724
ITAÚ HEDGE PLUS MM FICFI 40.881 42.735 - 1.343 84.959 227.493
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS 35.093 39.844 - 1.698 76.635 892
ITAU VERSO JM MM FI - - - 1.962 1.962 144.336
ITAU VERSO U MULT FI 37.474 37.239 - 3.423 78.136 327.909
FOF MULTI GLOBAL EQT - - - - - 29.100
ITAU VERSO E FX FIM 43.355 59.291 - 972 103.618 994
IT INS OPT RF LP FIC 11.120 12.594 - 253 23.967 -

Descrição
2021

2020
Previsenac Previsesc GTMPrev Mercúrio TOTAL

INS OPTIMUS TITAN MM 12.725 14.477 - 515 27.717 -

Índices 83.628 90.388 - 769 174.785 95.398
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA 83.628 90.388 - 174.016 -
IT NOW SPXI CI - - - 769 769 43.690
IT NOW IBOV CI - - - - - 51.708

Total 1.118.737 1.272.723 35 37.358 2.428.853 2.445.359

b) Títulos e Valores Mobiliários
Os títulos e valores mobiliários são custodiados no Itaú Unibanco S.A.
Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel e tipo de carteira dos Títulos e Valores Mobiliários.

Plano

Valor (1) 

Categoria - Títulos para negociação (2) Total
Fundos de Investimentos

31/12/2021 31/12/2020
Renda Fixa Ações Multimercado Índices

Previsenac 707.499 146.298 180.074 83.628 1.117.499 1.120.359
Previsesc 808.044 167.742 206.036 90.388 1.272.210 1.283.590
GTMPrev 23 - - - 23 60
Mercúrio 23.019 3.380 10.160 769 37.328 38.241

Total (1) 1.538.585 317.420 396.270 174.785 2.427.060 2.442.250
(1) Os títulos classificados como “para negociação” estão avaliados pelo valor de mercado. Os fundos de Investi-

mentos são apresentados pelo valor das cotas do fundo na data do
balanço.
(2) No exercício, não foram realizadas reclassificações ou alterações nas diretrizes existentes
            

As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no período, são periódica e 
sistematicamente avaliadas de acordo com a Política de Investimentos.
Inclui, além dos recursos dos Planos de Benefícios, os ativos do PGA, conforme demonstrativo abaixo.
A Entidade não possui a segregação real dos ativos para o PGA. .

PLANO Previsenac Previsesc GTMPrev Mercúrio Total

2021 1.238 513 12 30 1.793
2020 1.814 1.150 92 53 3.109
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4. Notas Explicativas

NOTA 8 – EXIGÍVEL OPERACIONAL
a) Gestão Previdencial

Plano

2021

2020Benefícios 
a pagar

Retenções s/  
folha benefícios

Contribuições  
recebidas a maior TOTAL

Previsenac  54  761  4  819  567 

Previsesc  6  748  29  783  837 

Mercúrio  -  28  3  31  39 

TOTAL  60  1.537  36  1.633  1.443 

b) Gestão Administrativa

Plano

2021

2020Obrigações c/ 
serviços de  
terceiros (1)

Retenções a reco-
lher sobre servi-
ços de terceiros

Tributos  
a recolher (2) TOTAL

Previsenac  135  3  9  147  341 

Previsesc  169  4  5  178  386 

GTMPrev  -  -  -  -  18 

Mercúrio  15  1  1  17  37 

TOTAL  319  8  15  342  782 

(1)  Compromissos com administração dos investimentos, consultoria atuarial e consultoria técnica.
(2)  Recolhimento de Pis/Cofins sobre custeio administrativo (Conforme nota explicativa 3 item g)  
    

c) Investimentos

Plano

2021

2020Taxa de Administração 
dos Investimentos  a 

pagar
Tributos a recolher TOTAL

Previsenac  165  11  176  - 

Previsesc  194  13  207  - 

Mercúrio  6  -  6  - 

TOTAL  365  24  389  - 
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4. Notas Explicativas

NOTA 9 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
a) Gestão Previdencial

Plano
Esfera Cível

2020 Atualização (Reversão) (2) 2021

Previsesc (1)  51.825  5.036  (56.861)  - 

TOTAL  51.825  5.036  -  - 

(1) Em Dezembro de 2012, foi constituída a Provisão Contingencial que tem por objetivo afastar a incidência da Lei Complementar nº 
108/2001, no tocante a paridade contributiva e assegurar ao Sesc de São Paulo e à Múltipla a continuação e permanência da vigência 
do Regulamento do Plano Previsesc (Lei Complementar nº 109/2001).
(2) Em Outubro/2021 houve a reversão do Exígível Contingencial referente ao processo TCU - Acórdão 10090/2021-2C: (Processo nº 
011.621/2012-5), sendo constituido fundo previdencial.

b) Gestão Administrativa

Plano
Processos de Ações - PIS/COFINS (1)

2020 Atualização (2) 2021

Previsenac  1.115  -  1.115 

Previsesc  1.283  -  1.283 

GTMPrev  44  -  44 

Mercúrio  82  -  82 

TOTAL  2.524  -  2.524 

(1)  Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação de PIS/COFINS sobre as receitas administrativas e execução de planos de benefícios (Nota 3 
- item g). Conforme artigo 23 da Instrução PREVIC 31, de 20 de agosto de 2020, os passivos contingentes que possuem depósito judicial atrelado só serão atua-
lizados quando da emissão do alvará de levantamento expedido pelo judiciário em favor da EFPC.
(2) Conforme art. 23 da Instrução PREVIC nº 31 de 20 de agosto de 2020, os depósitos judiciais, só devem ser atualizados por ocasião da emissão do alvará de 
levantamento expedido pelo judiciário em favor da EFPC em contrapartida a conta de resultado.
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4. Notas Explicativas
NOTA 10 – PROVISÕES MATEMÁTICAS
a) As Provisões Matemáticas são calculadas pelas consultorias atuariais para avaliar os compromissos com os seus participantes e patrocinadoras dos Planos de Benefícios, considerando as características definidas no estatuto e no 
regulamento de cada plano. Esta avaliação é documentada em parecer atuarial e submetido à PREVIC em cumprimento as normas vigentes.
As provisões matemáticas apresentam a seguinte divisão:

I. Provisão Matemática de Benefícios Concedidos  –  corresponde ao montante necessário para cobertura dos compromissos futuros do Plano para com os participantes que se encontram em gozo de benefício (aposen-
tadorias e pensões). 

II. Provisão Matemática de Benefícios a Conceder  – corresponde ao montante necessário para cobertura dos compromissos futuros do Plano para com os participantes ainda não elegíveis aos benefícioss.

b) Premissas e Hipóteses Atuariais

As premissas adotadas na avaliação atuarial anual são aquelas consideradas como aderentes à massa de participantes, conforme estudos de aderência elaborados por consultoria atuarial externa e independente.
As premissas atuariais não se aplicam ao plano Mercúrio dada a característica de plano de Contribuição Definida (CD puro).
Os cálculos das provisões matemáticas de 2021, comparados a 2020 consideraram as seguintes premissas e hipóteses atuariais e econômicas: 

HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS
PREVISENAC

2021 2020

Tábua de mortalidade geral (1) AT 2000 AT 2000

Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 RRB-1944

Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas

Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC (IBGE) INPC (IBGE)

Taxa real anual de juros 3,37% 3,79%

Projeção de crescimento real do salário 3,34% 3,34%

Fator de determinação do valor real dos salários 0,98 0,98

Fator de determinação do valor real dos benefícios da Entidade 0,98 0,98

Hipóteses sobre rotatividade
 Experiência Willis Towers 

Watson modificada (+ 
0,115) 

 Experiência Willis Towers 
Watson modificada (+ 

0,115) 

Hipóteses sobre composição de família de pensionistas (2)

Benefícios concedidos: utiliza-se a estrutura fami-
liar informada. 
Benefícios a conceder: 65%  casados; mulher 2 
anos mais jovem que o homem.

(1)  Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas 
de 10%).
(2) Para os participantes aposentados e pensionistas a composição familiar corresponde ao beneficiário vitalício 
mais jovem

HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS
PREVISESC

2021 2020

Tábua de mortalidade geral (1) AT 2000 AT 2000

Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 RRB-1944

Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas

Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC (IBGE) INPC (IBGE)

Taxa real anual de juros 3,50% 3,77%

Projeção de crescimento real do salário 4,34% 4,34%

Fator de determinação do valor real dos salários 0,98 0,98

Fator de determinação do valor real dos benefícios da Entidade 0,98 0,98

Hipóteses sobre rotatividade
 Experiência Willis Towers 

Watson modificada (+ 
0,034) 

 Experiência Willis Towers 
Watson modificada (+ 

0,034) 

Hipóteses sobre composição de família de pensionistas (2)

Benefícios concedidos: utiliza-se a estrutura fami-
liar informada. 
Benefícios a conceder: 65%  casados; mulher 4 
anos mais jovem que o homem.

(1)  Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas 
de 10%). 
(2) Para os participantes aposentados e pensionistas a composição familiar corresponde ao beneficiário vitalício 
mais jovem
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4. Notas Explicativas

Foi realizado em 2019 estudo de aderência das hipóteses atuariais para atender os dispositivos previstos nas bases 
técnicas constantes nas redações da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e da Instrução nº 10, de 30/11/2018, 
válida até 31/12/2020. Esse estudo é considerado válido para a avaliação atuarial deste exercício.
Em 2021 foi realizado estudo de aderência da taxa real anual de juros conforme Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, e da Instrução nº 33 de 23/10/2020.
As principais alterações se deram na taxa real anual de juros, conforme abaixo:
Para o Plano de Benefícios PREVISENAC, quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com intervalo de confian-
ça de 50%, suporte para a adoção da taxa real de juros de 3,37%. Esta taxa está dentro do intervalo indicado pela 
Portaria PREVIC nº 228/2021 para esse plano (limite inferior: 3,31% a.a. e limite superior: 5,12%). Sendo assim, a 
Múltipla e a patrocinadora do Plano de Benefícios PREVISENAC optaram por utilizar a taxa real anual de juros de 
3,37% na avaliação atuarial de 2021.
Para o Plano de Benefícios PREVISESC, quando apurada a TIR dos passivos, foi obtido, com intervalo de confiança 
de 50%, suporte para a adoção da taxa real de juros de 3,50%. Esta taxa está dentro do intervalo indicado pela 
Portaria PREVIC nº 228/2021 para esse plano (limite inferior: 3,38% a.a. e limite superior: 5,23%). Sendo assim, a 
Múltipla e a patrocinadora do Plano de Benefícios PREVISESC optaram por utilizar a taxa real anual de juros de 
3,50% na avaliação atuarial de 2021
As demais premissas foram mantidas em relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior (2020). 

c) Evolução das Provisões Matemáticas

DESCRIÇÃO                                                              Saldos  
em 31/12/2020

Constituição  
(Reversão)  

Líquida

Saldos  
em 31/12/2021

Benefícios Concedidos  651.186  41.966  693.152 

Previsenac  212.292  30.129  242.421 

Previsesc  421.793  12.250  434.043 

Mercúrio  17.101  (413)  16.688 

Benefícios a Conceder  1.162.405  (9.901)  1.152.504 

Previsenac  471.868  (7.960)  463.908 

Previsesc  675.817  (1.322)  674.495 

Mercúrio  14.720  (619)  14.101 

TOTAL  1.813.591  32.065  1.845.656 



34relatório anual 2021

I - Resumo II - Investimentos III - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas IV - Parecer

4. Notas Explicativas
NOTA 11 – EQUILÍBRIO TÉCNICO   
a) Evolução do Equilíbrio Técnico Acumulado      

Descrição Saldos  
em 31/12/2020

Constituição/  
(Reversão) Líquida

Saldos  
em 31/12/2021

Previsenac  22.451  733  23.184 

Previsesc  31.323  (2.256)  29.067 

TOTAL  53.774  (1.523)  52.251 

• Previsenac

O aumento do superávit apurado é devido exclusivamente a recomposição da reserva de contingên-
cia efetuada nos termos da legislação vigente. Entretanto, vale ressaltar, que a rentabilidade auferida 
foi inferior à meta atuarial e ocorreu a alteração da hipótese da taxa de juro implicando em aumento 
no passivo atuarial
No fechamento do exercício de 2021, para recomposição da reserva de contingência ao patamar es-
tabelecido na legislação vigente foram revertidos proporcionalmente dos fundos previdenciais de 
revisão de plano de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 de patrocinadora e de participante, conforme 
orientação da Múltipla e do SENAC.

• Previsesc

A redução do superávit é devido às movimentações ocorridas na população na avaliação atuarial de 
31/12/2021, rentabilidade inferior à meta atuarial e a redução da taxa de juros.
Para reconstituição da Reserva de Contingência, observado o limite previsto na legislação, foi neces-
sária a reversão de recursos alocados nos Fundos de Revisão de Plano. Por decisão do SESC e da Múl-
tipla foi revertido recursos do Fundo Revisão de Plano de Patrocinadora de 2012, conforme parecer 
atuarial.
b) Equilíbrio Técnico Ajustado
Em conformidade com a Instrução PREVIC nº 10, de 30 de novembro de 2018, para fins de destinação 
de superávit ou equacionamento de déficit deverá ser considerado o equilíbrio técnico ajustado que 
é produto do Equilíbrio Técnico contábil acrescido do ajuste negativo (no caso de superávit) e do 
ajuste positivo ou negativo (no caso de déficit).
A seguir apresentamos o equilíbrio dos planos:
Planos com Equilíbrio Técnico Positivo

DESCRIÇÃO
2021 2020

PREVISESC PREVISENAC PREVISESC PREVISENAC

Saldo de Provisões Matemáticas (a)  118.950  101.708  125.291  103.556 

Cálculo do limite da Reserva de Contingência

Duração do Passivo do Plano acrescido de 10 pontos (b) 24,44 22,80 25,02 21,68

Limite do Superávit Técnico calculado pelo fator (a * b)  29.067  23.184  31.348  22.451 

Limite do Superávit Técnico calculado em 25% das PM (a * 25%)  29.738  25.427  31.323  25.889 

Limite da Reserva de Contingência (menor valor entre os limites)  29.067  23.184  31.323  22.451 
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4. Notas Explicativas
NOTA 12 – FUNDOS
a) Fundo Previdencial - Composto pelas parcelas de contribuição das patrocinadoras que não foram utilizadas 
para o pagamento de benefícios em função das condições de elegibilidade e tipo de benefício pago ao partici-
pante no momento de seu desligamento. Os valores serão utilizados pelas patrocinadoras para efetuar as contri-
buições/aportes em nome dos participantes, conforme estabelecido no regulamento do plano.
b) Fundo Administrativo - Constituídos com recursos das patrocinadoras e participantes excedentes às despe-
sas administrativas dos planos, destinando-se ao custeio das despesas previdenciais da Gestão Administrativa.

DESCRIÇÃO  Saldos em  
 31-12-20 Remuneração  Constituição / 

 (Reversão)  
 Saldos em 
31-12-21 

 FUNDOS PREVIDENCIAIS  521.647  11.968  (6.339)  527.276 
Previsenac (1)  413.190  9.610  (35.746)  387.054 

Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar  12.725  285  693  13.703 
Revisão de Plano - Patrocinadora  339.243  8.603  (21.738)  326.108 
Revisão de Plano - Participantes  61.222  722  (14.701)  47.243 

Previsesc (2)  102.009  2.139  29.501  133.649 
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar  3.400  79  138  3.617 
Revisão de Plano - Patrocinadora  84.956  1.776  (23.202)  63.530 
Revisão de Plano - Participantes  13.653  6  20.045  33.704 
Revisão de Plano - Processo TCU (3)  -  278  32.520  32.798 

GTMPrev (4)  60  2  -  62 
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar  1  -  -  1 
Revisão de Plano - Patrocinadora  59  2  -  61 

Mercúrio (5)  6.388  217  (94)  6.511 
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar  2.236  101  29  2.366 
Revisão de Plano - Patrocinadora  2.595  112  (144)  2.563 
Revisão de Plano - Participantes  1.557  4  21  1.582 

FUNDOS ADMINISTRATIVOS  2.329  42  (919)  1.452 
Previsenac  1.474  28  (409)  1.093 
Previsesc  765  13  (443)  335 
GTMPrev (4)  74  1  (63)  12 
Mercúrio  16  -  (4)  12 

 TOTAL  523.976  12.010  (7.258)  528.728 

(1) Desde ago/2012 está sendo utilizado o Fundo Previdencial da Patrocinadora. Em ago/2013 foi iniciada a distri-
buição do Fundo Previdencial de Participantes.
(2) Em ago/2013 foi iniciada a distribuição do Fundo Previdencial da Patrocinadora e Participantes de 2012. 
(3) Consituição de R$ 56.861 referente a reversão do exígível contingencial referente ao processo TCU. Em dezem-
bro de 2021 foi feita a reversão da parcela de participantes referente a distribuição de superávit (individualização), 
no montante de R$ 23.330. 
(4) Processo de Retirada de patrocínio aprovado em 16/02/2011, o plano possui apenas fundos previdenciais e 
administrativo. 
(5) Desde julho/2010 está sendo utilizado o Fundo Previdencial de Participantes e da Patrocinadora.  
  

   



36relatório anual 2021

I - Resumo II - Investimentos III - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas IV - Parecer

4. Notas Explicativas
NOTA 13 – COMPOSIÇÃO DAS ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Descrição 2021 2020
Participação no Plano de Gestão Administrativa                1.452  2.329 

Previsenac  1.093  1.474 
Previsesc  335  765 
GTMPrev  12  74 
Mercúrio  12  16 

Participação no Fundo Adminstrativo PGA  1.452  2.329 
Previsenac  1.093  1.474 
Previsesc  335  765 
GTMPrev  12  74 
Mercúrio  12  16 

Outros Realizáveis - Transferência entre Planos  12.876  -   
Previsenac  341  -   
Previsesc  12.523  -   
Mercúrio  12  -   

Outras Exigibilidades - Transferência entre Planos  12.876  -   
Previsenac  341  -   
Previsesc  12.523  -   
Mercúrio  12  -   

Migração entre Planos (Adições)  20.497  -   
Previsenac  5.126  -   
Previsesc  15.363  -   
Mercúrio  8  -   

Migração entre Planos (Deduções)  20.497  -   
Previsenac  5.126  -   
Previsesc  15.363  -   
Mercúrio  8  -   

NOTA 14 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Alteração da Administração

Em   02 de dezembro de 2021, foi realizada a alteração da administração da entidade feita pela Itaú Administra-
ção Previdenciária para Itajubá Administração Previdenciária (IAP), conforme aprovado pelo conselho delibe-
rativo da entidade em 18 de outubro de 2021.
A IAP será responsável pela gestão administrativa da Múltipla como governança, controles, atendimentos a 
patrocinadoras e participantes, monitoramento e suporte a todas atividades relacionadas ao Fundo, com o 
time de especialistas, larga experiência e foco exclusivo

b ) Alteração de Regulamento
Em 09 de abril de 2021 a PREVIC aprovou as alterações propostas para o Regulamento do Plano de Benefícios 
Previsenac, protocolado sob o comando nº 419791116, referente a melhorias aos participantes relacionadas a 
indicação de beneficiários, desvinculação do benefício do INSS, possibilidade de escolha de perfis de investi-
mentos, flexibilização das formas de recebimento de renda, flexibilização nos meios de realização de contribui-
ções voluntárias, possibilidade de migração de assistidos que possuem renda vitalícia para a renda financeira 
(“saldamento”) e flexibilização para manutenção da qualidade de participante em caso de afastamento do 
emprego.

c) Impactos da COVID 19
Durante o exercício de 2021, assim como o mundo, a Entidade ainda sofreu os impactos do corona vírus (CO-
VID-19), os quais foram devidamente reconhecidos nas demonstrações financeiras, porém controlados através 
de medidas protetivas e prudenciais nas aplicações financeiras, acompanhadas de ações voltadas ao isolamen-
to social, com a manutenção integral das rotinas e controles da Entidade. 
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações, como estrutura necessária para 
realização de teletrabalho até a garantia de retorno das atividades presenciais com a segurança necessária e na 
posição patrimonial e financeira da Entidade, por meio de controles detalhados de consultorias contratadas e 
gestores de investimentos, tendo como objetivo a constante adoção de medidas apropriadas para mitigar os 
impactos da pandemia nas operações e nas demonstrações contábeis.

 Roberto Chateaubriand Filho Alexandre Freire Ricardo
 Diretor Administrativo Contador - CRC: 1SP 288.438/O-4
 CPF: 917.951.417-00 CPF: 089.357.146-66
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5. Relatório dos Auditores Independentes
Aos Administradores, Participantes e Patrocinadoras 
Múltipla – Multiempresas de Previdência Complementar

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar (“En-
tidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os 
planos de benefícios administrados pela Múltipla - Multiempresas de Previdência Complementar, aqui deno-
minados de consolidado, por definição das normas do CNPC) em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as 
demonstrações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração da mutação do ativo 
líquido, do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas dos planos de benefícios 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Múltipla - Multiempresas de Previ-
dência Complementar e individual por plano de benefícios em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho 
consolidado e por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar (CNPC).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à En-
tidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis.

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

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

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 23 de março de 2022

 PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora CRC 1SP192785/O-4
 CRC 2SP000160/O-5
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1. Parecer do Conselho Fiscal
“PARECER DO CONSELHO FISCAL – CONTROLES INTERNOS
Os Conselheiros Fiscais da MÚLTIPLA – MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (“MÚLTIPLA”) procederam 
ao exame semestral da estrutura de controles internos da Entidade. Os exames foram realizados com o objetivo de 
comprovar a adequação e/ou aderência dos itens abaixo relacionados, em todos os seus aspectos relevantes, na da-
ta-base 31.12.2021 e tiveram como base os estudos técnicos de aderência, as informações contábeis e de controles 
internos da Entidade e o Relatório Semestral de Exame dos Controles Internos, do qual o presente parecer passa a fazer 
parte:

I. aderência da gestão dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios administrados pela MÚLTIPLA às 
normas em vigor e às políticas de investimentos;

II. aderência das premissas e hipóteses atuariais;
III. adequação da execução orçamentária; 
IV. aderência à certificação dos dirigentes; e
V. adequação dos controles internos existentes frente aos riscos inerentes às operações.

Com base nos documentos apresentados, o Conselho Fiscal concluiu que:

(i) a gestão dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios está aderente às normas em vigor e às políticas 
de investimentos;

(ii) com relação às premissas e hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial dos planos de benefícios:
• taxas de juros: considerando os estudos de aderência elaborados pela consultoria atuarial responsável pelos 

planos, cujas taxas apuradas estão dentro dos limites inferior e superior da taxa de juros parâmetro definidos 
na Portaria Previc 228/2021, conclui-se que a premissa taxa real anual de juros adotada na avaliação atuarial 
2021 está aderente ao respectivo plano;

• taxa de crescimento real de salários: com base na manifestação das patrocinadoras e nos estudos de ade-
rência desenvolvidos pelas consultorias atuariais, concluiu-se que as taxas de crescimento real de salário ado-
tadas estão adequadas à característica da massa de participantes;

• rotatividade: considerando-se que no período analisado as ocorrências se apresentaram em geral abaixo do 
esperado, a manifestação por escrito das patrocinadoras e que a adoção desta hipótese tem baixo impacto 
nos resultados das provisões matemáticas, dada a modalidade de benefícios dos planos, conclui-se que a 
premissa está aderente a massa de participantes dos planos, entretanto, recomenda-se manter o acompanha-
mento/revisão periódica e sistemática desta premissa.

• tábua de mortalidade geral: as ocorrências estão abaixo do esperado, mas como o desvio em número abso-
luto tem pouca representatividade em relação à massa total de participantes, conclui-se pela aderência desta 
premissa;

• tábua de mortalidade de inválidos: observando-se que o desvio em número absoluto tem pouca represen-
tatividade em relação à massa total de participantes e que as ocorrências estão dentro do esperado, conclui-
-se que a premissa está aderente à massa de participantes;

• tábua de entrada em invalidez: observando-se que o desvio em número absoluto tem pouca representati-
vidade em relação à massa total de participantes e considerando que esta premissa tem baixo impacto nos 
resultados das provisões matemáticas, dada a modalidade de benefícios dos planos, e o estudo de aderência 
vigente, conclui-se pela aderência da premissa;

• projeção de crescimento real dos benefícios dos planos: conclui-se que a premissa está aderente aos regu-
lamentos dos planos de benefícios;

• fator de capacidade: Considerando-se que a premissa projeta uma inflação média de longo prazo, bem 
como os fatores observados atualmente no cenário econômico do Brasil, recomenda-se manter o acompa-
nhamento sistemático e periódico desta premissa.

(iii) Observa-se que o gasto total com as despesas administrativas se situou dentro do orçamento previsto, sendo 
que as oscilações acima da meta foram devidamente justificadas e aprovadas previamente à sua realização e 
não extrapolaram os indicadores de gestão administrativa, conclui-se que a execução orçamentária de 2021 foi 
efetuada de forma adequada;

(iv) Com base nas informações prestadas, verificou-se que as certificações e habilitações dos dirigentes da Múlti-
pla estão de acordo com a legislação vigente;  e

(v) Com base nos trabalhos efetuados em 2021, de acordo com metodologia específica, foi identificado que o 
ambiente de controles é adequado para a realização das atividades da Múltipla.

Complementarmente, o Conselho Fiscal solicita à Diretoria Executiva que proceda aos acompanhamentos reco-
mendados nos itens específicos do relatório e que o encaminhe ao Conselho Deliberativo, para conhecimento e 
deliberação sobre as providências que eventualmente devam ser adotadas.

“PARECER DO CONSELHO FISCAL 
No cumprimento das disposições legais e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras consolida-
das e individuais por planos de benefícios e das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras encerradas em 
31.12.2021, baseados nos estudos técnicos de aderência, nas normas pertinentes e nos pareceres das consultorias 
atuariais e dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os membros do Con-
selho Fiscal da MÚLTIPLA – MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR concluíram, por unanimi-
dade, que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Entidade em 
31.12.2021, recomendando a sua aprovação pelo Conselho Deliberativo”

São Paulo (SP), 16 de março de 2022. 

(aa) José Augusto Paula Marques – Presidente do Conselho Fiscal; José Claudinei Primolan e Marcio Barros Souza 
– Conselheiros.
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MÚLTIPLA – MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

“MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
No cumprimento das disposições legais e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras, con-
solidadas e individuais por plano de benefícios, e das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
encerradas em 31.12.2021, com base nos estudos técnicos de aderência, nos pareceres do Conselho Fiscal, 
das consultorias atuariais, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e nas normas pertinen-
tes, os membros do Conselho Deliberativo da MÚLTIPLA - MULTIEMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMEN-
TAR deliberaram unanimemente aprovar os referidos documentos, entendendo que os mesmos refletem 
adequadamente a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31.12.2021”

São Paulo (SP), 23 de março de 2022. .
(aa) Roberto Duarte Pera – Presidente; e Hellen Tchou, João Henrique de Freitas Alves, Luiz Deoclécio Massaro 
Galina, Noboru Takarabe e Wellington Miranda de Argolo – Conselheiros Efetivos.

2.  Manifestação do Conselho Deliberativo



Fale Conosco:
capitais:  11 4003-8826   
demais localidades: 0800 591 9272
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