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MEnsaGEM Da  
DIRETORIA

Jeremias Xavier de Moura 
Diretor Presidente

Rômulo Cravo 
Diretor de Seguridade

Polyana Gabas 
Diretora de administração

Cláudio Mello 
Diretor de Investimentos

Prezado Participante,

 Em 2019, mudanças importantes aconteceram dentro da Prevnordeste. 
Finalizamos o processo de transição de marca, ganhamos ainda mais notoriedade em 
âmbito nacional e somamos outros marcos significativos à nossa trajetória – que tem 
como principal objetivo ajudar você, Participante, a realizar sonhos. 

 a cada conquista alcançada, reforçamos o nosso compromisso com a sua 
qualidade de vida futura e nos fortalecemos como referência na administração do 
Regime de Previdência Complementar (RPC) na região nordeste.

 Um dos principais assuntos discutidos em 2019 foi a Reforma da Previdência. 
Com sua aprovação, um novo cenário surge amplo e favorável ao RPC, trazendo com 
ele novos desafios, possibilidades de crescimento e consolidação para a Prevnordeste 
nos próximos anos.   

 Quando falamos de crescimento, não podemos deixar de destacar a adesão do 
Estado do Piauí como mais um Patrocinador da Fundação. O regulamento do plano de 
benefícios piauiense foi aprovado pela Previc (superintendência nacional de Previdência 
Complementar) em março/2019.

 seguimos confiantes de que, em um futuro próximo, mais Estados se unirão à 
nossa missão de servir como instrumento de planejamento financeiro para os nossos 
Participantes.

 ao longo deste relatório, mostraremos as conquistas da Entidade e as atividades 
desenvolvidas durante 2019. Para 2020, temos como propósito ampliar nossa atuação 
em outros entes federativos e ser uma Entidade multipatrocinada de referência nacional.

 somos gratos pela sua confiança!

 saudações.
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MEnsaGEM DO 
CONSELHO DELIBERATIVO

Prezado Participante,

 Observando as constantes mudanças socioeconômicas experimentadas ao longo 
do ano de 2019 em nosso país e seus reflexos no Regime de Previdência Complementar, 
este Conselho Deliberativo buscou aprimorar constantemente as políticas e diretrizes 
da Prevnordeste, visando o fortalecimento da Governança como pilar da construção de 
uma Entidade sólida, segura e transparente.

 neste sentido, no exercício de suas competências estatutárias, este colegiado 
criou os Comitês de assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios e Comitê 
Consultivo, este último uma inovação que possibilita a participação de representantes 
de cada Patrocinador, com o intuito de formular propostas e pareceres técnicos quanto 
à gestão da Prevnordeste.

 Também aprovamos o modelo padrão dos Regimentos Internos do Comitê de 
Investimentos e do Comitê de assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios com o 
objetivo de normatizar o funcionamento desses colegiados.

 Em 2019, a Fundação também registrou um crescimento expoente do seu 
patrimônio, alcançando mais de R$ 12 milhões em dezembro. Também comemoramos 
a aprovação do plano de benefícios do Estado do Piauí, que se juntou aos estados da 
Bahia e sergipe como Patrocinadores dos planos administrados pela Prevnordeste. 

 Buscando a consolidação do quadro de Diretores da Prevnordeste, destacamos 
a nomeação da Diretora de administração e do Diretor de Investimentos, que vieram 
enriquecer, ainda mais, os trabalhos desenvolvidos pela equipe da Fundação.

 ademais, imbuído dos seus valores de fidúcia, transparência, ética, 
responsabilidade, respeito, participação e eficiência, evidenciamos a aprovação da 
Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo 
e de Tratamento às pessoas Politicamente Expostas, além do Plano de Continuidade de 
negócio e da Política de Gestão de Riscos. 

 no cenário pós reforma da previdenciária, nós do Conselho Deliberativo 
visualizamos a Prevnordeste como uma das soluções para os desafios que serão 
enfrentados pelos entes federativos, em virtude da sua condição de Entidade 
multipatrocinada, pioneira na região nordeste. assim, acreditamos que o trabalho 
a ser desenvolvido no ano de 2020 será desafiador e poderá destacar ainda mais a 
excelência e credibilidade da Entidade, trazendo grandes frutos para a Prevnordeste, 
nossos Participantes e Patrocinadores. Vamos em frente! 
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MEnsaGEM DO 
CONSELHO FISCAL

Prezado Participante,

 Durante o ano de 2019 o Conselho Fiscal da Prevnordeste envidou os esforços 
necessários para garantir a adequada fiscalização da gestão administrativa e econômico-
financeira da Entidade. no exercício das atribuições estatutárias e legais, atuamos na 
verificação mensal dos balancetes, elaboração do Parecer acerca das Demonstrações 
Contábeis anuais, análise de relatórios gerencias mensais e na emissão dos Relatórios 
semestrais de Controles Internos. 

 acompanhando a transformação digital vivenciada em todas as esferas de 
trabalho, este Conselho promoveu a virtualização dos controles dos processos de 
pagamento através de ferramenta de Business Inteligence: Qlik sense Desktop. Tal 
inciativa possibilitou uma atuação mais eficaz, dinâmica e segura da fiscalização da 
gestão.

 Deste modo, o desempenho diligente e proativo deste Conselho Fiscal assegurou 
a condução dos trabalhos de forma ética, responsável e transparente, em atenção à 
confiança depositada pelos nossos Participantes e Patrocinadores.  Muito obrigado!
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COnhEça MELhOR a 
PREVNORDESTE

PARTICIPANTES TOTAIS NOS úLTIMOS 3 ANOS

PATRIMÔNIO DA ENTIDADE NOS úLTIMOS 3 ANOS

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM 2019

R$ 8,0 milhões

2017

180

2018

461

2019

628

(DaDOs REFEREnTEs a DEzEMBRO DE 2019)

 a Prevnordeste é uma EFPC fundada em 2016 e patrocinada pelos estados da 
Bahia, sergipe e Piauí. 

2017 2018 2019

R$ 1,5
milhões

R$ 5,4 
milhões

R$ 12,7 
milhões
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Estatísticas dos  
Participantes 

 Desde sua criação, a Prevnordeste aumenta de forma substancial a cada ano que 
passa.
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adesões por ano acumulado

 Veja, a seguir, como estavam distribuídos, em 2019, os Participantes por 
Patrocinador.

Patrocinador Bahia Sergipe
ALBA - PODER LEGISLATIVO 23 -
DEFENSORIA PÚBLICA 81 1
MINISTÉRIO PÚBLICO 82 -
TCE - Tribunal de Contas do Estado 13 -
TJ - PODER JUDICIÁRIO 96 -
PREVNORDESTE 22 -
TCM - Tribunal de Contas do Estado 22 -
PE - Poder Executivo 281 7
TOTAL 620 8
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DE SERGIPE
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 a seguir, você confere o volume histórico de contribuições realizadas pelos 
Participantes e pelos Patrocinadores, bem como o volume de recursos portados de 
outros planos de previdência de nossos Participantes.

Total da Arrecadação
2017 2018 2019

1.638.570 4.297.017 7.977.029
Contribuições Patrocinador 677.770 1.920.021 3.660.932
Contribuições Participante 742.211 2.110.098 3.888.516
Portabilidade de Entrada 218.589 266.898 427.581

Contribuição média mensal 109.229 310.009 580.727
Contribuição média por Participante 607 672 935

 no final de 2019, a Prevnordeste iniciou a implantação do sistema de adesão 
digital. Essa funcionalidade permite que os servidores façam sua adesão ao plano de 
benefícios de forma eletrônica, com a eliminação de preenchimento de formulários 
físicos. O projeto piloto, que será implantado ainda em 2020, irá abranger os servidores 
do Poder Executivo do Estado da Bahia. Posteriormente, a Prevnordeste deverá ampliar 
o serviço para todos os servidores vinculados aos seus Patrocinadores.

 Fácil, rápida e segura, a adesão digital facilita o planejamento futuro do servidor 
público. além da adesão digital, o sistema também permitirá que os Participantes 
realizem atualizações cadastrais e alterações no seu plano digitalmente.

Adesão  
Digital
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ORGanOGRaMa 
DA PREVNORDESTE

Estrutura Organizacional

CONSELHO 
DELIBERATIVO

COMUNICAÇÃO E 
GERÊNCIA DE 

MARKETING

GERÊNCIA JURÍDICA
E DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE 
CONTROLADORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

GERÊNCIA DE 
INVESTIMENTOS

GERÊNCIA DE
SEGURIDADE

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE 
INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE 
SEGURIDADE

COMITÊ DE
INVESTIMENTOS

COMITÊ
CONSULTIVO

GERÊNCIA DE
RELACIONAMENTO

E ATENDIMENTO

COMITÊS DE
ASSESSORAMENTO

TÉCNICO

CONSELHO FISCAL

GERÊNCIA DE
CONTROLES
INTERNOS E

COMPLIANCE
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REaLIzaçÕEs Da
PREVNORDESTE EM 2019

Você 
sabia? 

 a Gerência Jurídica e de 
Relações Institucionais (GJUR) foi 
coautora do artigo “a Governança nas 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar” publicado no Livro 
“Questões Jurídicas Contemporâneas 
na Previdência Complementar 
Fechada II” em parceria, por meio 
da Comissão Técnica Regional de 
assuntos Jurídicos, com a a abrapp. 

Por dentro da  
Lei Geral de Proteção de Dados

 Em agosto de 2019 foi editada a Lei Geral de Proteção de Dados para vigência a 
partir de 16 de agosto de 2020. a norma estabeleceu tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

 Essas mudanças envolvem, principalmente, as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Dessa maneira, a Prevnordeste realizou o treinamento de todos 
os colaboradores e foi criado, pela Diretoria Executiva, um grupo de trabalho para 
promover estudos, articular, desenvolver e executar ações para implantação da LGPD.
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Um Portal novinho em folha  
para você

 Lançado em julho de 2019, o novo Portal da Prevnordeste é um canal de 
comunicação prático e didático, repleto de informações sobre o seu plano e a Entidade.  
Com apenas cinco meses e meio de implantação, o novo Portal atingiu a marca de 
2.218 visualizações mensais, com destaque para as páginas de notícias e do simulador 
de renda futura da Prevnordeste.

 Com visual moderno e navegação intuitiva, o novo Portal também dá acesso à 
nova Área Exclusiva do Participante, que chegou com uma série de novas ferramentas 
para acompanhar o plano, tais como gráficos referentes à reserva financeira do servidor 
e à composição da carteira de investimentos, simulador de contribuição.

Mais Educação Financeira,  
Mais Futuro

 a Prevnordeste firmou uma parceria com a associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros (Planejar) para a realização do evento “Planejamento Financeiro e Você”, 
que aconteceu em maio de 2019 e trouxe palestras para os servidores públicos sobre a 
importância de montar uma carteira de investimentos diversificada, além de precaver 
sobre as constantes mudanças nos contextos pessoal e familiar que interferem na 
preparação de um futuro mais seguro.
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Guia ”Pequenos Poupadores”  
para crianças 

 a Gerência de Comunicação e Marketing (GCOM) participou da criação do primeiro 
volume do guia ”Pequenos Poupadores” em parceria com a Comissão Técnica nordeste 
de Estratégias e Criação de Valor.

 De forma lúdica e didática, o material reforça a importância da educação financeira 
e previdenciária para o público infantil. O lançamento da cartilha pela associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (abrapp) está previsto 
para 2020.

De olho nas  
redes sociais 

 Em 2019 foi aprovado o projeto que deu início à entrada da Prevnordeste nas redes 
sociais: YouTube, Flickr, Facebook, Instagram e soundcloud. Em setembro, a Fundação 
inaugurou seu canal na plataforma Flickr, disponibilizando a cobertura fotográfica dos 
seus eventos. 

 Posteriormente, a Prevnordeste lançou o seu canal institucional do Youtube, 
com a publicação do vídeo “sonhar é Verbo”. Em 2020 a Entidade vai trazer muitas 
novidades no Facebook, LinkedIn e Instagram, acompanhe as publicações através do  
@prevnordesteoficial. 
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Planejar a aposentadoria com empenho  
é presentear a si mesmo

 Longevidade, manutenção da saúde e busca da qualidade de vida são fenômenos 
modernos que trouxeram uma nova perspectiva sobre aquilo que compreendemos 
sobre maturidade e aposentadoria. 

 Inclusive, hoje em dia o termo mais adequado para esta fase da vida é pós-
carreira, dada a expectativa de viver bem além da idade em que se aposenta. 

 Por isso, comece refletindo sobre seus sonhos e aspirações, ou seja, aqueles 
desejos aos quais você nunca teve oportunidade, tempo ou até mesmo dinheiro para 
executar. Esta é a direção em que você precisa se orientar. 

 Poupar dinheiro é um exercício que demanda convicção, uma vez que você abre 
mão do consumo imediato em razão de um propósito futuro. Para contribuir com este 
desígnio, comece a tracejar suas realizações vindouras, a fim de dar corpo e resistência 
ao plano de guardar dinheiro por um longo período de sua vida. 

 Em paralelo, dedique-se também às questões práticas, tais como avaliar suas 
reservas financeiras, calcular suas despesas futuras e preservar o patrimônio adquirido. 
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 Reflita, converse com sua família, tente se colocar em cada uma das possibilidades 
que deseja e comece a se planeja a partir de hoje. Para começar, faça as três perguntas 
de ouro: 

O que me dá motivação?

Isto está em linha com a minha realidade familiar?

Quanto eu preciso ter de reserva 
futura para realizar este sonho? 

 saiba que a aposentadoria é um momento de renovação e de mudança das 
prioridades, aonde você deverá, merecidamente, alçar novos caminhos levando consigo 
toda a experiência adquirida pelos anos vividos.

1

2

3
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DEsEMPEnhO ECOnÔMICO 2019  
E PERsPECTIVas 2020

2019, um ano desafiador  
para o mundo

Conjuntura internacional:  
EUA, Europa e China 

  O ano de 
2019 começou 
com desconfiança 
a respeito 
do futuro da 
economia norte 
americana,  diante 
da possibilidade 

do aumento da taxa de juros pelo FED 
(Banco Central dos Estados Unidos). 
Isso porque, após anos consecutivos 
de crescimento e com o mercado de 
trabalho próximo ao pleno emprego, 
parte dos economistas acreditava que a 
inflação poderia, enfim, se elevar, o que 
demandaria  uma resposta tempestiva da 
autoridade monetária americana.

 a inflação não só não voltou, 
como os indicadores medidos pelo 
CPI (equivalente ao nosso IPCa) se 
mantiveram em patamares muito 
abaixo do esperado. O receio de que 
a desaceleração da economia mundial 
atingisse a atividade norte-americana fez 
com que as taxas de juros voltassem a ser 
reduzidas três vezes em 2019, nos meses 
de julho, setembro e outubro.

 além de uma desaceleração ser 
esperada após anos de crescimento, 
característica natural da fase final do ciclo 
de crescimento econômico, os temores 
de que a acomodação da economia global 
se transformasse em recessão também 
foram frutos da ainda presente Guerra 
Comercial travada entre os EUa e a China, 
assunto recorrente durante 2019. 

 a relação 
entre os dois 
países ficou bem 
conturbada ao 
longo do ano, ora 
com a elevação do 
tom na retórica, 
ora com aumento 
efetivo de taxações 
para os produtos negociados entre eles. 
no entanto, em dezembro, os ânimos se 
acalmaram com o anúncio da primeira 
fase de um acordo comercial, o que 
trouxe alívio para os mercados.

 De qualquer maneira, o risco desta 
guerra comercial entre EUa e China, a 
piora da atividade econômica na zona 
do Euro e a indefinição sobre o Brexit 
(Britain Exit, saída do Reino Unido da 
Comunidade Europeia) diminuíram a 
expectativa de crescimento da economia 
global, aumentando o temor de que todos 
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poderiam estar 
caminhando para 
uma recessão. 
a consequência 
desses fatores 
combinados foi 
o aumento da 
volatilidade nos 
mercados.

 a despeito disso, as previsões mais 
desastrosas não se confirmaram. as 
economias dos principais países seguiram 
apresentando crescimento (embora 
menor), com destaque, novamente, 
para a performance da economia norte-
americana, que fez com que as bolsas por 
lá apresentassem o melhor resultado em 
seis anos (s&P500 +28,88% e Dow Jones 
+22,34%).

Desempenho da  
economia 
brasileira em 
2019

 O ano 
começou com ex-
pectativas otimis-
tas para o desem-
penho da economia brasileira e para a 
implementação da agenda de reformas, 
principalmente da Previdência. Essas 
perspectivas se traduziram em forte val-
orização dos ativos brasileiros nos pri-
meiros meses, ainda que, no decorrer do 
ano, essa onda de otimismo tenha sido 
testada.

 Os primeiros sinais de reversão 
vieram com as revisões das projeções de 
crescimento do país para baixo e com as 

dúvidas sobre as reais possibilidades de 
efetivação das reformas, diante da falta 
de articulação política e dos excessivos 
ruídos gerados pelo governo.

 Em 2019, o Ministério da Economia 
buscou tranquilizar os investidores ao 
direcionar os seus esforços no sentido 
minimizar o Risco Brasil. no entanto, a 
tensão entre a agenda econômica e a 
ideológica causou ruídos e as inúmeras 
crises criadas pelo próprio governo 
afetaram negativamente as expectativas 
dos agentes econômicos.

 no fechamento do período, o 
país alcançou conquistas importantes. 
O comprometimento com o ajuste das 
contas públicas, a manutenção do teto 
de gastos e, em especial, a aprovação da 
Reforma da Previdência, possibilitaram a 
redução do risco país, dada a expectativa 
de encaminhamento da dívida pública 
para patamares mais baixos, crucial para 
evitar uma crise fiscal.

 Infelizmente, a recuperação da 
atividade mostrou-se mais lenta do 
que o esperado e a inflação corrente 
controlada e as expectativas ancoradas 
foram essenciais para que o Banco 
Central promovesse novos cortes na taxa 
básica de juros, fazendo com que a taxa 
selic encerrasse 2019 em 4,5%, menor 
patamar histórico.

Comportamento do mercado 
financeiro 

Renda Fixa

 O ano de 2019 foi um período de 
relevantes ganhos para o segmento de 
renda fixa. a aprovação da Reforma da 
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Previdência, a inflação controlada e os 
cortes sucessivos da taxa selic ao longo 
do ano provocaram queda nas taxas de 
juros dos ativos prefixados e indexados 
à inflação. as curvas de juros nominais 
e reais caíram substancialmente, 
resultando na queda dos prêmios em 
todos os vencimentos (tanto as taxas 
de curto prazo quanto de longo prazo) 
gerando acentuados ganhos para os 
investidores que estavam posicionados 
nesses ativos. 

 além disso, 2019 também contou 
com novas emissões de títulos privados 
e uma melhora dos prêmios pagos 
por esses títulos. sobre o mercado de 
crédito, o ano marcou o fim de um ciclo 
iniciado em 2016 e que, exceto por curtos 
momentos, foi de forte demanda por 
títulos de crédito privado. nesse ciclo 
observou-se crescimento dos volumes 
ofertados, alongamento dos prazos, e, 
principalmente, fechamento gradativo 
dos spreads (diferencial da taxa paga 
em relação ao título público), os quais 
atingiram níveis muito baixos no segundo 
trimestre do ano. 

 Em outubro, com a confirmação 
de que a taxa básica de juros selic cairia 
abaixo de 5,0%, e devido à boa parte 
dos papéis serem remunerados com 
pequenos prêmios, o movimento de 
resgate dos fundos de varejo aumentou e 
a demanda por ativos de crédito diminuiu, 
intensificando um movimento de ajuste 
nos preços dos títulos que começara no 
início do terceiro trimestre. ao final do 
ano, após o término do movimento de 

 a Inflação medida pelo IPCa ficou 
em 4,31%, bem próximo à meta do 
Banco Central de 4,25%.

 Taxa básica de juros fechou o ano 
em 4,50%. 

 Ibovespa com valorização de 
31,58%.

Indicadores relevantes do ano:

remarcação de preço, os títulos passaram 
a ser negociados em patamares mais 
adequados de spread, condizentes com 
seus níveis de risco.

Renda Variável

 O segmento de renda variável 
iniciou o ano de 2019 com forte valorização 
em janeiro (Ibovespa +10,82%) e com 
algumas correções nos meses seguintes. 
O otimismo com a recuperação da 
economia (embora em ritmo mais lento 
ao esperado) e a evolução de uma agenda 
econômica positiva (com reformas e 
medidas de ajuste fiscal) favoreceram o 
mercado de ações, levando o Ibovespa a 
encerrar o período com alta de 31,58% (a 
117.085 pontos). 

 Foi o quarto ano consecutivo de 
performance positiva e marcou um dos 
melhores desempenhos da última década 
(não subia tanto desde 2016, com 38,9%). 
Em suma, o Ibovespa acumulou alta de 
aproximadamente 170% desde janeiro 
de 2016.
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Expectativas da economia 
brasileira para 2020

 as expectativas para a economia 
brasileira no início do ano eram 
auspiciosas, com a redução do risco país, 
a continuidade da agenda de reformas 
e os juros baixos (no Brasil e no mundo) 
impulsionando o movimento de retomada 
da atividade.

 apesar dos desafios relevantes à 
frente, com a necessidade de aprovação 
de reformas importantes como a 
administrativa e a Fiscal, era esperada 
a continuidade da agenda econômica 
em curso, especialmente nos pontos 
relativos aos mecanismos de ajuste fiscal 
que protegeriam a regra do teto de gastos 
e dariam maior flexibilidade aos Estados.

 a despeito do positivo cenário 
prospectivo, os dados econômicos 
relativos ao final de 2019 e ao início 
de 2020 mostravam que a atividade 
apresentava dificuldades para ganhar 
tração, o que fez com que as projeções 
para o crescimento econômico fossem 
reajustadas da faixa de 2% a 2,5% para a 
faixa de 1,5% a 2%.

 Porém, todas as avaliações 
econômicas e expectativas para a 
retomada da atividade foram invalidadas 
pelo surgimento do novo Coronavírus 
(Covid-19). Em poucas semanas, a 
epidemia que havia começado na China 
se espalhou pelo mundo, transformando-
se em pandemia e causando uma 
paralisação na produção mundial e queda 
abrupta na demanda.

 O cenário mudou completamente 
e as expectativas para o crescimento 

econômico, taxa de juros e inflação foram 
revistas. Diante de toda a incerteza, 
a maioria dos agentes de mercado já 
espera que o país tenha retração em sua 
atividade, a taxa de juros caia ainda mais e 
a inflação fique substancialmente abaixo 
da meta. a magnitude ainda é difícil de 
se precificar, mas o direcional está dado 
nesse sentido.

Renda Fixa:

 O ano de 2020 deverá ser bastante 
desafiador para os ativos considerados 
de baixo risco. Com as taxas de juros 
em patamares baixos, há uma migração 
natural por parte dos investidores para 
ativos de maior risco na tentativa de 
potencializar o retorno de seus portfólios.

 no começo do ano, avaliava-se que 
as taxas pagas pelos títulos prefixados e 
indexados à inflação, embora estivessem 
em níveis baixos, ainda seriam fonte 
importante de retorno. no entanto, 
devido ao prêmio menor desses ativos, 
momentos de maior volatilidade 
ou estresse do mercado poderiam 
comprometer os ganhos.

 Embora esses momentos de maior 
volatilidade sempre sejam aguardados, 
nada sequer parecido com a crise da 
COVID-19 era esperado, de modo que o 
mercado financeiro se tornou disfuncional 
e os preços dos ativos financeiros de 
renda fixa foram impactados de forma 
relevante. 

 Diante da incerteza do futuro e 
do impacto da pandemia na atividade 
mundial, passou a não ser mais claro qual 
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seria o nível de taxa de juros adequado 
para se adquirir títulos prefixados e 
indexados à inflação. no entanto, a 
substancial alta registrada nas taxas de 
juros de longo prazo desses títulos gerou 
boas oportunidades, que poderão ser 
capturadas pelos investidores.

Renda Variável:

 no início do ano, o ambiente 
otimista de oportunidades estava dado 
para a Bolsa brasileira, ainda mais 
considerando que em cenário de taxas 
de juros mais baixas há uma demanda 
natural por investimentos direcionados 
para a economia real. Com a atividade 
econômica se recuperando, juros em 
patamares historicamente reduzidos e 
o consumo ganhando um pouco mais 
de tração, as empresas poderiam gerar 
melhores resultados e obter maiores 
lucros. assim, esperava-se que o ano fosse 
de ganhos relevantes para os principais 
índices de ações domésticos.

 no entanto, do mesmo jeito do 
que aconteceu no mercado de renda 
fixa, a crise da Covid-19 derrubou o 
mercado de renda variável para níveis 
substancialmente menores e aquele 
cenário de crescimento dos lucros das 
empresas em uma melhora da atividade 
ficou sub judice.

 Diante da incerteza do futuro e do 
impacto da referida crise na economia 
mundial, ficou ainda mais difícil prever se 
haverá ganhos nos mercados acionários 
no curto prazo. no entanto, além 
dessa classe ainda ser uma das mais 
importantes para gerar retorno para os 
investimentos no longo prazo, a relevante 
queda registrada nos preços das ações 
gerou boas oportunidades que poderão 
ser capturadas pelos investidores. 

 Recomendamos, contudo, que a 
assunção a risco seja paulatina e bem 
embasada, tendo em vista a tolerância 
a risco e liquidez necessária para 
pagamento de compromissos.



@prevnordesteoficial Relatório Anual 2019

21

 Comparativo de rentabilidade com os principais índices econômicos (CDI, 
poupança, InPC e IPCa) nos últimos 3 anos.

Rentabilidade  
do seu Plano
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ATIVO 2019 2018

DISPONÍVEL 2 2 

REALIZÁVEL 27.295 7.429 

Gestão Previdencial 144 -

Gestão Administrativa 11.421 429 

Investimentos 15.730 7.000 

Fundos de Investimento 15.730 7.000 

PERMANENTE 140 140 

Imobilizado 140 140 

TOTAL DO ATIVO 27.437 7.571 

PASSIVO 2019 2018

EXIGÍVEL OPERACIONAL 14.630 2.051 

Gestão Previdencial 511 329 

Gestão Administrativa 14.115 1.722 

Investimentos 4 -

PATRIMÔNIO SOCIAL 12.807 5.520 

Patrimônio de Cobertura do Plano 12.659 5.380 

Provisões Matemáticas 12.659 5.380 

Benefícios a Conceder 12.659 5.380 

Fundos 148 140 

Fundos Previdenciais - -

Fundos Administrativos 148 140 

TOTAL DO PASSIVO 27.437 7.571

Balanço Patrimonial -  
Consolidado (R$ mil)
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Condição Patrimonial 
e Contábil

 Para a audimec - auditores 
Independentes s/s as demonstrações 
contábeis da Prevnordeste apresentaram 
adequa-damente, em 31 de dezembro de 
2019, a posição patrimonial e financeira 
da Entidade, estando de acordo com as 
disposições legais dos órgãos normativos 
e reguladores das atividades das Entidades 
fechadas de previdência complementar.

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

A) Patrimônio Social - Início do Exercício 5.520 1.603 244%

1. Adições 13.244 8.139 63%

(+) Contribuições Previdenciais (nota 11) 7.466 4.033 85%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 586 176 233%

(+) Receitas administrativas 5.090 3.872 31%

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão administrativa 102 58 76%

2. Destinações (5.958) (4.222) 41%

(-) Benefícios (nota 11) (774) (313) 147%

(-) Despesas administrativas (5.184) (3.909) 33%

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 7.286 3.917 86%

(+/-) Provisões Matemáticas 7.278 3.894 87%

(+/-) Fundos Previdenciais - - 0%

(+/-) Fundos administrativos 8 22 -64%

B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3) 12.806 5.520 132%

Demonstração da Mutação do Patrimônio social - 
Consolidada (R$ mil)
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Parecer  
Atuarial

Despesas  
Administrativas dos Planos

DESCRIÇÃO 2019 2018

COnsULTORIa aTUaRIaL 28.158,00 32.490,00

COnsULTORIa DE InVEsTIMEnTOs E CUsTÓDIa 193.344,79 28.461,35

aUDITORIas 17.000,00 17.000,00

aprovação  
Regulamentar

 no dia 06 de março de 2019 o plano de benefícios Prevnordeste-Piauí foi 
aprovado pela Previc – superintendência nacional de Previdência Complementar. 
Podem aderir ao plano de previdência complementar do Estado do Piauí os servidores 
dos Poderes Executivo,  incluídos  os servidores das autarquias e fundações estatais de 
direito público; Legislativo, Judiciário e os empregados públicos. Também podem aderir 
os servidores do Ministério Público do Estado (MPE), da Defensoria Pública do Estado 
(DPE) e os Conselheiros e os titulares de cargo de provimento efetivo ou vitalício do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

Plano PrevNordeste-Sergipe

 a avaliação atuarial foi realizada 
pela Vesting Consultoria Financeira e 
atuarial. a consultoria atesta que as 
Provisões Matemáticas do Plano, na 
posição de 31/12/2019, de R$ 36.694,35, 
retratam adequadamente as obrigações 
previdenciais do Plano Prevnordeste-
Sergipe.

 a consultoria também atesta que a 
situação atuarial do plano de benefícios 
está equilibrada em termos atuariais, 
tendo apresentado um patrimônio 
de cobertura do plano suficiente para 
financiar as provisões matemáticas.

Plano PrevBahia PB Civil

 a avaliação atuarial foi realizada 
pela Vesting Consultoria Financeira 
e atuarial.  a consultoria atesta que 
as Provisões Matemáticas do Plano, 
na posição de 31/12/2019, de R$ 
12.622.035,74, retratam adequadamente 
as obrigações previdenciais do Plano 
PrevBahia PB Civil.

 a consultoria também atesta que a 
situação atuarial do plano de benefícios 
está equilibrada em termos atuariais, 
tendo apresentado um patrimônio 
de cobertura do plano suficiente para 
financiar as provisões matemáticas.
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relacionamento@prevnordeste.com.br

www.prevnordeste.com.br 

    @prevnordesteoficial

Consulte também a versão completa 
do Relatório anual de Informações 
2019 da Prevnordeste, publicado no 
Portal da Entidade.




