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Mais de R$ 1 bilhão de patrimônio em 
10 anos de Plano

7. PREVI FUTURO

O Plano mais jovem da PREVI completou 10 anos 
em 2008. Com índice acumulado de adesão de 87,90%, 
encerrou o ano com mais de 52 mil participantes e pa-
trimônio acima de R$ 1 bilhão.

A continuidade da parceria com as Gerências de Ges-
tão de Pessoas do Banco do Brasil, Gepes, foi essencial 

para o aumento do índice de adesões no último exercí-
cio. A parceria decorre de convênio assinado entre a PRE-
VI e o BB, por meio do qual o PREVI Futuro e a Carteira de 
Pecúlios – Capec – são apresentados a todos os funcio-
nários que tomam posse no Banco do Brasil. No ato da 
posse no BB, o índice de adesão no ano foi de 89,34%.

Evolução do número de participantes desde a criação do Plano
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Evolução do índice acumulado de adesões em relação ao total de funcionários pós-1997

Evolução do Patrimônio PREVI Futuro (R$ milhão)
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O Plano encerrou o ano com um patrimônio de R$ 1,104 bilhão, o que seria sufi ciente para classifi cá-lo, pelo 
critério de patrimônio, entre os 60 maiores fundos de pensão brasileiros. 

1999 2004 2005 2006 2007 2008

5,5

262,2

419,2

636,8

914,8

1.104,8
1200

1000

800

600

400

200

0

PREVI FUTURO

RA_Laranja_v20_ABERTURAS.indd   43RA_Laranja_v20_ABERTURAS.indd   43 08.04.09   13:00:3108.04.09   13:00:31



44 PREVI • Relatório Anual 2008

PREVI FUTURO

R$ mil R$ mil

ATIVO 2008 2007 PASSIVO 2008 2007

Disponível 26 119 Exigível Operacional 1.455 369

Realizável 1.104.790 914.748  Programa Previdencial 1.220 192

 Programa Previdencial 1.047 788  Programa de Investimentos 236 177

 Programa de Investimentos 1.103.743 913.959 Exigível Contingencial 2 1

  Renda Fixa 764.184 719.667 Exigível Atuarial 1.025.313 833.836

  Renda Variável 208.000 88.790  Provisões Matemáticas 1.025.313 833.836

  Empréstimos e Financiamentos 131.559 105.502 Reservas e Fundos 78.045 80.660

 Equilíbrio Técnico – –

 Fundos – Programa Previdencial 74.617 77.816

 Fundos – Programa de Investimentos 3.428 2.845

ATIVO TOTAL 1.104.816 914.866 PASSIVO TOTAL 1.104.816 914.866

BALANÇO PATRIMONIAL – PLANO PREVI FUTURO

A rentabilidade do Programa de Investimento do Plano fechou em patamar negativo em 2008, alcançando -2,6%. 
O resultado foi diretamente infl uenciado pelo desempenho da carteira de ações, que teve forte variação negativa. 

Ao fi nal de 2008, os investimentos do PREVI Futuro estavam distribuídos da seguinte forma: 69,24% em Renda 
Fixa; 18,84% em Renda Variável; e 11,92% em Empréstimos e Financiamentos aos participantes. 

2008 2007

Contribuições 239.322 182.770
Benefícios (10.485) (6.371)
Rendimentos das Aplicações (28.285) 111.063
 Renda Fixa 77.468 69.083
 Renda Variável (122.276) 31.941
 Investimentos Imobiliários – –
 Empréstimos e Financiamentos 16.548 10.811
 Relacionados com Tributos e outros (25) (772)

RECURSOS LÍQUIDOS 200.552 287.461
Despesas Administrativas Líquidas (11.677) (9.655)
Contingências – (1)
Provisões Matemáticas (191.478) (234.283)
Fundos 2.603 (43.523)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 2008 – –

DRE – PLANO PREVI FUTURO
R$ mil
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PREVI FUTURO

RENTABILIDADE EM 2008

Meta Atuarial 12,60%

IBrX-50 -43,14%

Ibovespa -41,22%

TMS 12,48%

PREVI Futuro -2,60%

Em termos de rentabilidade acumulada desde o seu início, o Plano acumula 453,57%, superando a meta atua-
rial para o mesmo período, que foi de 380,08%. Até 2007, a rentabilidade acumulada, de 468,35%, superava a Taxa 
Média Selic (TMS), de 412,78%. Em 2008, o desempenho foi afetado pelas aplicações em Renda Variável, com signi-
fi cativa queda na Bolsa de Valores. 

Alocação de recursos

Até 2006 o Plano tinha seus recursos aplicados apenas 
nos segmentos de Renda Fixa e Empréstimos e Financia-
mentos aos Participantes. Considerando o aumento de patri-
mônio do Plano, a necessidade de diversifi car a alocação de 
investimentos e a busca de rentabilidades maiores, decidiu-
se alocar parcela dos recursos em Renda Variável. Os pri-
meiros investimentos neste segmento foram realizados em 

Renda Fixa
R$ 764,18 mi

(69,24%)

Renda Variável
R$ 208,00 mi

(18,84%)
Empréstimos e Financiamentos

R$ 131,56 mi
(11,92%)

Distribuição de Ativos do PREVI Futuro

outubro de 2006. Levou-se em consideração também que 
o Plano é jovem e que seus participantes terão bastante 
tempo de acumulação, o que permite que se corra um pouco 
mais de risco em busca de maiores retornos, contando com 
o longo prazo como elemento mitigador das variações que 
possam acontecer de ano em ano. 

ACUMULADO (I) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

POUPANÇA 152,62% 7,90% 7,70% 8,33% 9,18% 8,10% 11,10% 9,14% 8,59% 8,39% 12,25% 6,12%

IPCA 97,31% 5,90% 4,46% 3,14% 5,69% 7,60% 9,30% 12,53% 7,67% 5,97% 8,94% -0,54%
INPC 101,95% 6,48% 5,16% 2,81% 5,05% 6,13% 10,38% 14,74% 9,44% 5,27% 8,43% -0,55%
TMS 476,78% 12,48% 11,88% 15,08% 19,05% 16,25% 23,35% 19,17% 17,34% 17,31% 25,59% 13,25%
ATUARIAL (II) 380,08% 12,60% 11,20% 8,98% 11,35% 15,70% 14,13% 34,00% 17,02% 16,39% 27,18% 3,08%
PREVI Futuro (III) 453,57% -2,60% 15,96% 17,93% 15,99% 19,38% 30,58% 21,59% 17,34% 20,47% 21,39% 10,17%

RENTABILIDADE DO PREVI FUTURO x ÍNDICES

Observações:
(I) Período: 21/07/1998 até 31/12/2008.
(II) IGP-DI + 6% a.a. até maio/2004; INPC + 6% a.a. a partir de junho/04 até dezembro/06 e INPC + 5,75% a.a. a partir de janeiro/07.
(III) Utilizamos a rentabilidade da cota do PREVI Futuro para os anos que não temos rentabilidade apurada (1998 a 2000).
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PREVI FUTURO

Em 2007, por exemplo, o Plano tinha 9,71% do 
total de investimentos aplicado em Renda Variável, 
cujo rendimento foi de 53%, o que permitiu acrescen-
tar 3,65 pontos percentuais à rentabilidade geral do 
Plano. Em virtude de expectativas positivas, no fi nal 
de 2007 foi aprovado aumentar a exposição em ações 
para 30% do total de investimentos.

Entre janeiro e maio de 2008 o Plano elevou os inves-
timentos em Renda Variável, chegando ao ponto máximo 
de 27,62% de alocação no segmento. A partir de maio, as 
perdas de valor fi zeram este percentual reduzir-se para 
18,84% em dezembro.

A política de investimentos para o PREVI Futuro mantém 
a meta de alocação de 30% em Renda Variável. Esta meta po-
derá ser reavaliada a partir da opção dos participantes pelos 
perfi s de investimento, a ser implantada em 2009.

1.  Rentabilidade dos 
segmentos/2008

lou perdas de -43,14%. Esse desempenho um pouco 
superior à média do mercado deveu-se em parte à 
estratégia de compras e vendas desenvolvida so-
bretudo no período de maior volatilidade da Bolsa. 

O Plano PREVI Futuro começou a aplicar em Renda 
Variável em outubro de 2006. Na ocasião, optou-se por in-
vestir no PIBB, fundo que persegue o desempenho do IBrX-
50, mesma meta da Política de Investimentos. A partir de 
fevereiro de 2008, os investimentos foram diversifi cados, 
com a aquisição de outros ativos. 

A maioria dos participantes do PREVI Futuro ainda 
está distante da aposentadoria. O número de aposenta-
dos só vai começar a aumentar bastante daqui a 15 anos. 
Portanto, o Plano encontra-se em plena fase de capitaliza-
ção. Os resultados ruins da Renda Variável em 2008 de-
vem, assim, ser analisados na perspectiva do longo prazo. 
Haverá tempo para que os papéis, que estão sendo agora 
diversifi cados, recuperem seu valor de mercado. Tal fato, 
entretanto, não impediu que a PREVI fi zesse movimentos 
estratégicos de compra e venda de ativos, aproveitando 
momentos favoráveis.  

SEGMENTO %
Renda Variável -41,68

Renda Fixa 11,64

Operações com participantes 14,14

PETROBRAS PN
9,5% PIBB 11

37,2%

OUTROS
20,1%

VALE
4,4%

ITAUBANCO PN
5,7%BRADESCO PN

6,8%
PETROBRAS ON

8,0%

BRADESPAR PN
8,4%

Composição do segmento (dez./08)

1.1 Renda Variável
A rentabilidade do segmento de Renda Va riável 

fechou 2008 com desempenho negativo, de -41,68%, 
um desempenho que é melhor se comparado ao da 
própria Bolsa de Valores, cujo índice IBrX-50 acumu-
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Renda Variável - Principais Participações 

Total de dividendos: R$ 2.279.325 

Educação Financeira e Previdenciária
Marlos Valeriano Borges é participante e trabalha em Brasília. Ele e sua esposa conse-
guem se organizar financeiramente, e estão prestes a liquidar o contrato de financia-
mento imobiliário. Marlos fala sobre fazer planejamento orçamentário doméstico, o que 
ainda pode ser um baita desafio, mesmo para quem tem sobras de salário.

Dívidas assumidas com responsabilidade
Penso que antes de assumirmos qualquer compromisso fi nanceiro de longo prazo, a gente precisa pensar nas 
entradas e saídas de dinheiro e ser bastante conservador nessas previsões de receitas e despesas. É preciso con-
siderar também o custo de oportunidade do investimento.

Eu e minha esposa sempre fazemos levantamento de receitas e despesas que terão impacto sobre o orçamento 
mensal da família. Se houver folga, realizamos mais despesas, ou poupamos. 

Eu penso em liquidar meu fi nanciamento imobiliário ainda este ano. Para isso levo em conta algumas economias de 
salário e receitas extraordinárias – casos da PLR e da suspensão da contribuição mensal da PREVI. Também tem as 
receitas de trabalhos que faço para a iniciativa privada, e outras rendas familiares. 

Penso que dívidas assumidas com responsabilidade só ajudam a melhorar sua vida. Por exemplo, os imóveis que 
adquiri foram todos fi nanciados (total ou parcialmente), assim como os automóveis.

Este foi o primeiro ano em que o Plano recebeu 
dividendos dos investimentos acionários. A entrada 
desses recursos foi outro fator que contribuiu para 
amenizar a variação negativa do valor de mercado das 
aplicações. Caso não houvesse o ingresso dos dividen-
dos, a rentabilidade negativa teria sido de -44,48%, em 
vez de -41,68%.

Os recursos provenientes dos dividendos são in-
corporados diretamente ao resultado do Plano e às co-
tas dos participantes, impactando-os positivamente. 

1.2 Renda Fixa
A rentabilidade acumulada do segmento foi de 

11,64%. O desempenho da carteira fi cou abaixo da meta 
atuarial, de 12,60%, e foi infl uenciado pelo cenário econô-
mico, que impactou a precifi cação dos títulos de Renda 
Fixa, especialmente aqueles com prazo de vencimento 
mais longo e taxas prefi xadas. 

JANEIRO A DEZEMBRO/2008

PREVI FUTURO
VALOR DE 
MERCADO                    

(R$ mil)

DIVIDENDOS
+ JCP

(R$ mil)
1  PIBB CI  76.486 –
2  PETROBRAS  36.119 95 
3  BRADESPAR 17.270 890 
4  BRADESCO 14.010 114 
5  BANCO ITAÚ 11.678 172 
6  VALE 9.059 –
7  AMBEV 6.577 298
8  CEMIG 4.956 –
9  GERDAU             4.660 181
10  PERDIGÃO             4.520 13
11  BANCO DO BRASIL             4.507 236 
12  CSN 4.002 162 
13  ELETROBRÁS 3.604 –
14  BMF BOVESPA             3.371 –
15  ALL-AMÉRICA LATINA LOG.             2.700 –
16  USIMINAS             2.529 117 
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL 206.048 2.279 

PREVI FUTURO
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PREVI FUTURO

Relembrando o que aconteceu em 2008, até se-
tembro a maior preocupação das autoridades monetá-
rias foi com o aumento da infl ação, o que gerou a eleva-
ção da Taxa Básica de Juros. Nesse cenário, os títulos 
com taxas prefi xadas sofreram desvalorização. Como 
todos os títulos do Plano PREVI Futuro estavam regis-
trados na categoria “marcação a mercado”, o valor re-
gistrado em nossos livros foi ajustado aos preços pra-
ticados para títulos semelhantes no mercado. O valor 
desses títulos começou a subir a partir do fi m do ano, 
quando fi cou claro que o Banco Central iria interromper 
o aumento da taxa de juros. 

Para evitar a transferência da volatilidade do mercado 
para nossa carteira de títulos de Renda Fixa, foi decidido 
passar uma parte destes títulos para a categoria “manti-
dos até o vencimento”, o que começou a ser feito a partir 
de dezembro de 2008. Dessa forma, os títulos que a PREVI 
pretende manter até seu prazo fi nal de vencimento serão 
contabilizados pelo seu valor de aquisição mais a variação 
de acordo com taxa de correção contratada.   

A NTN-B (papel indexado ao IPCA + taxa de juros) é 
o principal ativo da carteira de títulos públicos do Pla-
no PREVI Futuro, como ilustra o gráfi co a seguir. Esses 
títulos possuem prazos mais longos de vencimento e 
taxa de juros prefi xada.

INVESTIMENTOS RENDA FIXA 2008

Ativos (R$ milhão)     764,18 

Rentabilidade 11,64%

Meta atuarial 12,60%

Perfil carteira Renda Fixa

PPFuturo – Alocação dos Ativos – dez./08

NTN-B
44,2%

NTN-C
1,5%

NTN-F
5,7%

CDB
5,7%

OP COMP
14,6%

NOTAS IFC
1,5%

LTN
6,3%

LFT
20,4%

1.3 Empréstimos e Financiamentos 
O segmento registrou rentabilidade de 14,14%, 

acima da meta atuarial de 12,60%. O mínimo exigido 
por lei é INPC + 5,75%. A diferença entre a rentabili-
dade e a meta atuarial ocorre porque a PREVI atua-
liza os saldos devedores com base no INPC de dois 
meses anteriores. 

As concessões de Empréstimos Simples foram ini-
ciadas em 2001. Hoje, a carteira possui 16.168 contra-
tos, equivalentes a R$ 132,250 milhões.

 Em 2008, os participantes passaram a ter 
acesso aos financiamentos imobiliários (Carim). Em 
dezembro, foi assinada a primeira contratação, no 
valor de R$ 80 mil.
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Volume de recursos contratados em Empréstimos e Financiamentos
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