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SEJA
BEM-VINDO!
UMA ÓTIMA
LEITURA!
Este é o Relatório Anual de Informações da Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev.
Este documento se refere à prestação de contas que apresenta o desempenho dos
planos de benefícios administrados pela Fundação, como também as conquistas,
os avanços ocorridos, as atividades de maior relevância, ou seja, os resultados da
Fundação ao longo do exercício de 2021.
Aqui você vai encontrar também os destaques da RS-Prev frente ao Plano de Benefícios
RS-Futuro, ao Plano de Benefícios RS-Municípios, ao Plano de Gestão Administrativa e
à Gestão da Fundação, demonstrada por meio das ações do Conselho Deliberativo, do
Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva.
Fazem parte do presente Relatório Anual de Informações (RAI) as demonstrações
contábeis, os relatórios da auditoria independente, bem como os pareceres atuariais
dos planos de benefícios. As demonstrações contábeis, uma vez elaboradas e
aprovadas pela Diretoria-Executiva, são submetidas à auditoria independente e
analisadas pelo Conselho Fiscal e, por último, aprovadas pelo Conselho Deliberativo,
para posteriormente serem enviadas à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc, autarquia federal que fiscaliza as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – EFPC.
A RS-Prev agradece a você que vai nos prestigiar com a leitura do nosso RAI 2021.
Vamos lá?
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Governança é um assunto que a RS-Prev preza muito.
Há cinco anos no mercado de previdência complementar, a RS-Prev tem trabalhado na construção
das melhores práticas, assim como no desenvolvimento de uma cultura organizacional com base
na transparência, estimulando a busca por conhecimento de todos os que fazem o dia a dia da
Fundação.
Por falar em Governança, a seguir, será apresentado o Organograma da Fundação, assim como
cada Órgão Colegiado da RS-Prev, quais as suas competências, responsabilidades e o seu papel
diante da Fundação.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

CONSELHO
DELIBERATIVO
PARITÁRIO
4 titulares e 4 suplentes

CONSELHO
FISCAL
PARITÁRIO

DIRETORIA
EXECUTIVA

(2 titulares e 2 suplentes)

4 MEMBROS PODENDO
HAVER ACUMULAÇÃO

DIRETORIA
Presidência

DIRETORIA
investimentos

DIRETORIA
administração

COMITÊ GESTOR
4 MEMBROS - PARITÁRIO

COMITÊ DE
INVESTIMENTOS
4 MEMBROS - PARITÁRIO

DIRETORIA
seguridade

Lorem Ipsum
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NOVOS CONSELHEIROS
TOMARAM POSSE EM 2021
Os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da RS-Prev tomaram posse em 19 de
outubro, em solenidade realizada de forma híbrida na sede da Fundação.
A designação dos novos membros, que terão mandatos até maio de 2024, foi publicada no Diário
Oficial do Estado, por meio de atos do Governador do Estado. Os representantes dos Participantes
e assistidos foram eleitos mediante um processo eleitoral realizado em abril de 2020, enquanto os
representantes dos Patrocinadores foram indicados pelo Patrocinador Estado do Rio Grande do
Sul em 2021.
Para entrarem em exercício, os membros passaram por um processo de habilitação, realizado pela
Previc, para confirmação do atendimento aos requisitos condicionantes ao exercício de conselheiro
da RS-Prev.

Conheça quem são os membros empossados no ano de 2021 :
Conselho Deliberativo

Órgão de Origem

Carlos Eduardo Prates Cogo

Titular indicado

Assembleia Legislativa

Melissa Torres Silveira

Suplente indicado

Defensoria Pública

Antônio José Sarkis Neto

Titular eleito

Secretaria da Fazenda

Felipe Conter Leite

Suplente eleito

Secretaria da Fazenda

Conselho Fiscal

Órgão de Origem

Valmor Júnior Cella Piazza

Titular indicado

Ministério Público

Francisco Barcelos

Suplente indicado

Tribunal de Contas
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O CONSELHO
DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo dentro da RS-Prev.
Com papel extremamente importante para o desenvolvimento da Fundação, este órgão tem o
poder de decisão, sendo responsável pela definição da política geral de administração e de seus
planos de benefícios. Sua ação é exercida por meio do estabelecimento de políticas e diretrizes de
organização, funcionamento, administração e operação.
Como o nome já sugere, o Conselho Deliberativo tem como principal objetivo deliberar sobre
assuntos e fatos da RS-Prev, auxiliando na instrução para a melhor tomada de decisão em prol do
crescimento sólido da Fundação.
O Conselho Deliberativo se reúne mensalmente, em reuniões ordinárias, e extraordinariamente
para tratar de questões urgentes. Em 2021 foram realizadas 12 (doze) reuniões ordinárias e 3 (três)
reuniões extraordinárias.
Conheça alguns dos assuntos tratados por esse Colegiado durante o ano de 2021 :

Alteração no
Regulamento do Plano
RS-Municípios
Elaboração da Política
de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do
Terrorismo - PPLDFT
Implementação dos
benefícios de risco

Orçamento 2022

Estudo do
Ponto de
Equilíbrio do
PGA

Alteração
Estatutária

Planejamento
Estratégico
2021-2023
Acompanhamento
do repasse das
contribuiçoes

Aprovação de novos
Patrocinadores do
Plano RS-Municípios

Política de
Investimentos
2022-2026

Lorem Ipsum
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Na RS-Prev, a composição do Conselho Deliberativo é formada por quatro membros titulares e
quatro membros suplentes, são eles:
Representantes dos Patrocinadores:
Conselho Deliberativo

Órgão de Origem

José Guilherme Kliemann

Titular-Presidente

Procuradoria-Geral do Estado

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

Suplente

Secretaria da Fazenda

Carlos Eduardo Prates Cogo

Titular

Assembleia Legislativa

Melissa Torres Silveira

Suplente

Defensoria Pública Estadual

Representantes dos Participantes:
Conselho Deliberativo

Órgão de Origem

Jociê Rocha Pereira

Titular

Secretaria da Fazenda

Carolina da Conceição

Suplente

Tribunal de Contas do Estado

Antônio José Sarkis Neto

Titular

Secretaria da Fazenda

Felipe Conter Leite

Suplente

Secretaria da Fazenda
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E aqui, apresentamos a mensagem elaborada pelo Conselho Deliberativo referente a sua atuação
e a da RS-Prev no ano de 2021.

MENSAGEM
DO CONSELHO
DELIBERATIVO
Em mais um ano desafiador, com as dificuldades macroeconômicas e a persistência da pandemia
com suas novas variantes do vírus, a RS-Prev continuou incrementando esforços e utilizando os
mais modernos mecanismos de gestão para realizar os trabalhos necessários ao desenvolvimento
da entidade.
Neste sentido, vale destacar que o ciclo de reuniões para definição do primeiro Planejamento
Estratégico da RS-Prev, conduzido por um especialista da área e elaborado de forma transversal
e participativa, chegou ao fim. O resultado foi um documento consistente, com metas e ações
estipuladas em conjunto pelos colaboradores, diretores e conselheiros para os anos de 2021 a
2023.
Outra importante conquista foi a conclusão do complexo certame que selecionou companhia
seguradora para oferecer cobertura adicional aos Participantes da RS-Prev para os casos de
invalidez permanente e morte.
De forma virtual, foi retomado o projeto de Diálogos, evento que propicia a aproximação entre a
RS-Prev e seus Participantes, com a troca de informações e aprofundamento de entendimentos
sobre diversos temas, como os ligados à área de investimentos, por exemplo.
A Fundação também participou de processos seletivos e foi escolhida por diversos municípios
para ser a Entidade Fechada de Previdência Complementar dos respectivos servidores públicos.
Com isso, a RS-Prev terminou o ano de 2021 com 1.581 Participantes e 5 municípios, que se uniram
ao Estado do Rio Grande do Sul na condição de Patrocinadores da Fundação.
Cada vez mais forte e madura, a RS-Prev tem avançado para atingir seus objetivos, valorizando a
governança e a transparência de suas ações. Aos Participantes, aos Patrocinadores e a todos os
Colaboradores da RS-Prev, agradecemos a confiança e o apoio!

Lorem Ipsum

Relatório Anual 2021

11

O CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da RS-Prev.
Com atuação independente para fiscalizar os resultados da Fundação, o Conselho Fiscal tem,
por exemplo, a responsabilidade, de analisar as demonstrações contábeis mensais, assegurar o
cumprimento do código de ética, avaliar os mecanismos de governança, emitir relatórios semestrais,
dentre outras atribuições.
O Conselho Fiscal se reúne mensalmente, por meio de reuniões ordinárias, e extraordinariamente
para tratar de questões urgentes. Ao todo, em 2021, foram realizadas 12 (doze) reuniões ordinárias
e 1 (uma) reunião extraordinária.
Conheça alguns dos assuntos tratados nas reuniões deste Conselho .

Acompanhamento
dos Investimentos

Apreciação das
Demonstrações
Contábeis

Apreciação dos
Relatórios Gerenciais
e Balancetes
Elaboração dos
Relatórios de Controles
Internos

Apreciação dos
Processos de
Contratações da
Atividade-Fim

Controle dos processos de
Habilitação e Certificação
Profissional
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A composição do Conselho Fiscal é formada por dois membros titulares e dois membros suplentes,
são eles:
Representantes dos Patrocinadores:
Conselho Fiscal

Órgão de Origem

Valmor Júnior Cella Piazza

Titular

Ministério Público Estadual

Francisco Barcelos

Suplente

Tribunal de Contas do Estado

Representantes dos Participantes:
Conselho Fiscal

Órgão de Origem

Márcio Almeida Espíndola

Titular-Presidente

Assembleia Legislativa

Rodrigo Sulzbach

Suplente

Secretaria da Fazenda

A seguir, apresentamos a mensagem elaborada pelo Conselho Fiscal.

MENSAGEM DO
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da RS-Prev é órgão da estrutura de governança da Entidade que atua desde
a sua fundação. Além das funções típicas de conselho fiscal, nas entidades de previdência
complementar também exerce as funções do controle interno.
Composto por 4 conselheiros, dois titulares e dois suplentes, com paridade entre Patrocinadores
e Participantes e, com as responsabilidades elencadas acima, o Conselho Fiscal também busca
atuar na formulação estratégica na RS-Prev.
No ano de 2021 foram inúmeras reuniões, diligências e diversas ações, tudo com o objetivo
de qualificar o atendimento ao Participante. Um ano importante, em que novos conselheiros
ingressaram, sem nenhuma altercação ou crise de continuidade.
O realizado em 2021 mostra que, apesar de jovem, o Conselho Fiscal da RS Prev apresenta muita
maturidade no trato e no exercício das suas funções.

Lorem Ipsum
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A DIRETORIA-EXECUTIVA
A Diretoria-Executiva é o órgão de administração e gestão da RS-Prev, cabendo-lhe executar as
diretrizes e as políticas de administração estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, mediante
decisões fundamentadas em análises técnicas.
A Diretoria-Executiva pode ser composta por até 4 membros: Diretor-Presidente, Diretor de
Investimentos, Diretor de Seguridade e Diretor de Administração.
Vamos conhecer um pouco de cada diretoria a seguir.
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DIRETORIA-PRESIDÊNCIA
A Diretoria-Presidência é responsável pela
direção e coordenação dos trabalhos da DiretoriaExecutiva. Ocupa o cargo de Diretora-Presidente
a servidora de carreira do Quadro dos Analistas de
Projetos e de Políticas Públicas do Estado do Rio
Grande do Sul, Danielle Cristine da Silva, a quem
cabe a função de Administradora Responsável
pela Gestão de Riscos - ARGR.
Compete à Diretora-Presidente representar a
RS-Prev, judicial e extrajudicialmente; firmar
contratos e convênios em nome da Fundação;
supervisionar a gestão da RS-Prev quanto ao
cumprimento do Estatuto, da legislação em vigor,
das decisões e políticas adotadas pelo Conselho
Deliberativo e quanto à adoção das melhores
práticas para entidades fechadas de previdência
complementar; praticar os atos de gestão de
pessoas no âmbito da Fundação; executar o
relacionamento institucional com órgãos públicos
de administração, coordenar o relacionamento
com os Patrocinadores, Participantes e Assistidos,
em assuntos relativos aos planos de benefícios
da entidade, dentre outras competências
estabelecidas no Estatuto e no Regimento Interno
da Fundação .

DIRETORIA DE
INVESTIMENTOS
A Diretoria de Investimentos é responsável pela gestão e aplicação da política de
investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos garantidores,
sempre em observância dos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,
transparência dos investimentos. Ocupa o cargo de Diretora de Investimentos Interina,
Danielle Cristine da Silva, a quem cabe a função de Administradora Estatutária Tecnicamente
Qualificada – AETQ.
Compete à Diretoria de Investimentos a elaboração de proposta de política de investimentos
dos planos de benefícios, a realização de estudos de gerenciamento de ativos e passivos,
a avaliação e controle dos investimentos, o monitoramento das operações que devam ser
objeto de comunicação aos órgãos de controle da Fundação, dentre outras competências
estabelecidas no Estatuto e no Regimento Interno da Fundação.

Lorem Ipsum

DIRETORIA DE
SEGURIDADE
A Diretoria de Seguridade é responsável
pela implementação dos regulamentos dos
planos de benefícios e sua manutenção.
Ocupa o cargo de Diretor de Seguridade
Roger Odillo Klafke, a quem cabe a função
de Administrador Responsável pelos Planos
de Benefícios – ARPB.
Compete ao Diretor de Seguridade:
promover a gestão do passivo dos planos
de benefícios, monitorando sua solvência;
o monitoramento do recolhimento das
contribuições, o acompanhamento da
gestão do atendimento aos Participantes e
Assistidos, o cadastramento de Participantes,
Assistidos e Beneficiários, acompanhar a
evolução das provisões matemáticas dos
planos de benefícios; a coordenação e o
relacionamento com os Patrocinadores e
com os órgãos de fiscalização e controle
do sistema de previdência complementar,
dentre outras competências estabelecidas
no Estatuto e no Regimento Interno da
Fundação.
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DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
A Diretoria de Administração é responsável pela
gestão das áreas de suporte administrativo,
gestão de pessoal, gestão do suporte
tecnológico, gestão do programa administrativo,
contabilidade, orçamento, organização e métodos
e controladoria. Ocupa o cargo de Diretor de
Administração, Márcio Otto de Campos, a quem
cabe a função de Diretor Responsável pela
Contabilidade - DRC.
Compete à Diretoria de Administração: responder
pelo planejamento, execução e controle das
atividades administrativas da RS-Prev, coordenar
e executar as atividades de gestão de pessoas,
conduzir os processos de licitações, dispensas
e inexigibilidades, zelando para que sejam
adequadamente instruídos e apreciados pelas
áreas técnicas competentes; coordenar e executar
as atividades referentes à contratação de pessoal;
propor o plano de cargos e salários e planos de
carreira e suas respectivas atualizações; dentre
outras competências evidenciadas no Estatuto e
Regimento Interno da Fundação.

Lorem Ipsum
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A Diretoria-Executiva se reúne semanalmente, por meio da realização das suas reuniões ordinárias
e, extraordinariamente para tratar de questões urgentes. Em 2021 foram realizadas 60 (sessenta)
Reuniões Ordinárias e 1 (uma) Reunião Extraordinária.
Conheça alguns assuntos que foram tratados nas reuniões da Diretoria-Executiva:

Elaboração das
Demonstrações
Contábeis
Operacionalização dos
benefícios de risco
Contratos e suas
renovações
Alteração do
Regulamento do Plano
RS-Municípios

Elaboração do
Relatório Semestral
de Atividades

Implementação Lei
Geral de Proteção de
Dados

Seleção de
Fundos de
Investimentos

Alteração
Estatutária

Elaboração
da Política de
Investimentos
2022-2026

Orçamento
2022

Pesquisa do
Participante

Avaliação de
Gestores e Fundos
de Investimentos

Elaboração do
Planejamento
Estratégico
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MENSAGEM DA
DIRETORIA-EXECUTIVA
2021 - Um ano de comemoração dupla para a RS-Prev!
Em 2021 tivemos comemorações em dose dupla, o que nos deixa muito orgulhosos da caminhada
até aqui. Já se passaram cinco anos e estamos crescendo cada vez mais.
A história da Fundação começou lá em 15 de outubro de 2015, quando foi sancionada a Lei
Complementar estadual nº 14.750, que instituía o Regime de Previdência Complementar do
servidor público estadual e autorizava a criação da RS-Prev, demonstrando o quanto o Estado do
Rio Grande do Sul sempre esteve à frente do seu tempo, pois instituiu o regime de previdência
complementar quando nem obrigatório era.
Em 07 de janeiro de 2016, foi assinado o Decreto de criação da RS-Prev, sendo esta a data em que
comemoramos o aniversário da Fundação. Em 19 de agosto de 2016 foi aprovado, pela Previc, o
Plano de Benefícios dos servidores estaduais, o Plano RS-Futuro.
Assim, em 2021 comemoramos cinco anos de RS-Prev e cinco anos de Plano RS-Futuro! Cinco
anos fazendo a previdência complementar acontecer aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Cinco
de atividades conquistando cada vez mais Participantes e adquirindo mais experiência.
Essa celebração é o que nos move e continuará nos movendo para voos ainda maiores em prol da
expansão da RS-Prev, em benefício dos Participantes e dos Patrocinadores, e da sociedade como
um todo.
Vida longa à RS-Prev!

Lorem Ipsum
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CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Certificação e Qualificação dos membros dos Órgãos Colegiados
A certificação e qualificação para exercício de cargos e funções é uma exigência prevista na legislação
aplicável às entidades fechadas de Previdência Complementar direcionada aos seus dirigentes
e demais profissionais diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos garantidores dos
planos administrados.
Confira aqui a Certificação dos dirigentes da Fundação:
Entidade Certificadora

Modalidade

José Guilherme Kliemann

ICSS

Administração

Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin

ICSS

Administração

Carlos Eduardo Prates Cogo

ICSS

Administração

Jociê Rocha Pereira

ANBIMA

CPA-20

Carolina da Conceição

ANBIMA

CPA-20

Antônio José Sarkis Neto

ANBIMA

CPA-20

Felipe Conter Leite

ANBIMA

CEA

Entidade Certificadora

Modalidade

Márcio Almeida Espíndola

ANBIMA

CPA-20

Rodrigo Sulzbach

ANBIMA

CPA-20

Francisco Barcelos

ANBIMA e IBGC

CEA - CCF

Diretoria-Executiva

Entidade Certificadora

Modalidade

Danielle Cristine da Silva

ANBIMA e ICSS

CPA-20 - Investimentos

Márcio Otto de Campos

ANBIMA

CPA-20

Roger Odilo Klafke

ANBIMA

CPA-20

Entidade Certificadora

Modalidade

ANBIMA

CNPI

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Profissional de Investimentos
Filipe Jeffman dos Santos

Conforme legislação em vigor, o prazo para a obtenção do certificado profissional é de até 1 ano
a contar da data da posse, estando nesta situação alguns dos conselheiros empossados em 2021.

20

Relatório Anual 2021

COMU
NICAÇÃO
INSTITU
CIONAL
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Aniversário de 5 anos
do Plano RS-Futuro traz
Campanha quem é quem

Em comemoração aos 5 anos do Plano RS-Futuro, a RS-Prev criou a
Campanha “Quem é Quem na RS-Prev”. Essa ação trouxe a público os
rostos, os perfis, e um pouco da história dos profissionais que fazem o
dia a dia da Fundação, mostrando que a equipe técnica da RS-Prev é
composta por pessoas comprometidas e dedicadas a produzir, gerir e
entregar o que há de melhor na administração dos planos da Fundação.
A Campanha contou com a participação da Diretoria-Executiva e dos
colaboradores, que dividiram algumas questões da sua vida pessoal,
profissional, como também responderam o que a marca de 5 anos do
Plano RS-Futuro representa para cada um.

22
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Confira aqui algumas mensagens que a RS-Prev recebeu de seus colaboradores pela passagem
de aniversário do Plano RS-Futuro.

“

Assessora da Diretoria de Administração

“

Ao comemorar mais um ano de existência, sempre
superando resultados, podemos acreditar em um
futuro cada vez mais promissor. Ainda temos muito
o que crescer, porém, acredito na competência,
talento e profissionalismo de toda nossa equipe.
Juliana Klaus
Assessora Jurídica

“

Ana Paula Morfan

“

Foram diversos obstáculos superados, objetivos
alcançados, altos e baixos, mas sempre com muita
conquista. O sentimento é de que todo o esforço
realmente vale a pena e ganha cada vez mais
força diariamente. Ao comemorar mais um ano de
existência, podemos acreditar em um amanhã cada
vez mais promissor. Nosso maior tesouro desses
anos são os nossos Participantes que acreditam na
RS-Prev.

Miréia Nicolini Gomes
Assessora Superior dos Órgãos Colegiados

“

Enxergo a consolidação da RS-Prev como um
pilar fundamental na viabilização da previdência
complementar do servidor público. Pequenas
conquistas que foram alcançadas ao longo desses
anos, como o marco dos 1.000 Participantes do
plano RS-Futuro e a criação do plano RS-Municípios,
são realizações que nos fazem ver o crescimento
da Fundação e a responsabilidade cada vez maior
que ela vem abraçando no setor previdenciário.
Filipe Jeffman dos Santos
Gerente de Investimentos

23

“

“

Estou feliz por estar aqui comemorando junto com
todos os Conselheiros, Diretores e Colegas. Desejo
os parabéns a todos que contribuíram e contribuem
para o sucesso da RS-Prev, principalmente aos
Participantes que optaram por fazer parte desse
Plano, isso mostra a confiança que eles têm no
nosso trabalho.
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Lorem Ipsum
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“

Gerente Institucional

“

Vejo a Fundação com um potencial grande de
crescimento, o que me faz buscar e desempenhar o
melhor. Aqui, coloco em prática meu conhecimento,
visando ao crescimento organizacional e
profissional.
Sibeli Pereira
Assessora da Diretoria de Administração

“

Elisângela Hesse

“

A RS-Prev se fortalece ano a ano, é uma entidade
sólida e segura, composta por diretoria, conselhos
e equipe comprometidas e extremamente
qualificadas – minha segunda família. Os
Participantes dos planos da Fundação estão de
parabéns por serem protagonistas e terem grande
visão de mercado, pois sabem que a previdência
complementar é a forma mais segura e rentável de
cuidar do seu futuro.

Lorem Ipsum
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“

Andressa Manczak
Assessora Superior da Diretoria de Administração

“

Acredito muito que o trabalho em equipe é o que
me inspira a ser melhor e a construir uma trajetória
de crescimento. Quando entrei na Fundação
entendi que ajudar a construí-la era a oportunidade
de deixar um legado. Para mim, os cinco anos de
Plano Futuro representam um marco na construção
desse legado. Há muito trabalho sendo feito, com
muito aprendizado e superação de desafios em
prol do crescimento da RS-Prev e do alcance dos
resultados para nossos Participantes.
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RS-Prev na Mídia
Ao longo do ano de 2021, a RS-Prev se fez presente na mídia, divulgando a Fundação, os
planos administrados e o conhecimento de seus gestores por meio de artigos que foram
publicados em diversos veículos.

Lorem Ipsum
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Área do Participante
Nesta área do site da RS-Prev, o Participante pode consultar seu extrato
de contribuições para a previdência complementar, além de informações
tais como histórico das contribuições mensais já realizadas, tanto pelo
Participante, quanto pelo Patrocinador, rentabilidade do plano, saldo
acumulado da reserva, entre outros dados fundamentais para a gestão
consciente e assertiva da poupança previdenciária.

Saiba mais

CampanhaPrevidência
Complementar:
Sem Dúvidas!
A Campanha, que iniciou em 2020, se intensificou em 2021.
Na página específica criada no site da RS-Prev estão reunidas
todas as principais questões e dúvidas que a Fundação recebeu
dos Participantes sobre os mais diversos temas da previdência
complementar ao longo dos anos.

Saiba mais

Nova Página de
Educação Financeira e
Previdenciária
No site RS-Prev, uma página específica foi
criada com intuito de promover a consciência
financeira e previdenciária. Por meio desta
página, a Fundação passou a divulgar as
ações, as iniciativas, os programas e projetos
dos principais canais que tratam de educação
financeira, como forma de contribuir para
a melhoria do bem-estar financeiro dos
Participantes e demais públicos interessados.

Saiba mais
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A página do
Plano RS-Futuro
de cara nova
Com o propósito de entregar a melhor experiência
para todos que acessam o site da RS-Prev, a
Fundação inovou a página do Plano de Benefícios
RS-Futuro, permitindo que os Participantes tenham o
acesso às informações do seu plano de previdência
complementar de forma integrada e eficiente!

Saiba mais

A nova página do
Plano RS-Municípios
Com o objetivo auxiliar os gestores
municipais na busca por informação
e materiais específicos acerca do
regime de previdência complementar
e do processo de adesão ao Plano
RS-Municípios, a RS-Prev criou uma
página específica no site. A página
foi criada para facilitar a jornada dos
municípios nos seus processos de
instituição dos regimes de previdência
complementar com a difusão de
informações e notícias atualizadas.

Saiba mais

Lorem Ipsum
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Plano RS-Municípios
Foi Destaque Na Mídia
O Plano RS-Municípios também foi destaque na imprensa.
A RS-Prev, como gestora do Plano RS-Municípios, obteve destaque na imprensa como uma
alternativa para os entes federados cumprirem a obrigatoriedade da instituição do Regime de
Previdência Complementar imposta a mais de 2,1 mil municípios brasileiros. O Plano e Fundação
foram destacados em notícias de diversos veículos da imprensa do Estado do RS. Confira os
veículos em que o Plano RS-Municípios foi notícia:
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03
DESTAQUES

INSTITU
CIONAIS

Lorem Ipsum

Relatório Anual 2021

31

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2021-2023
Compreender as oportunidades do cenário presente, pensar e desenvolver melhorias e evoluções
a serem estabelecidas continuamente em processos, práticas de governança e de gestão das
ações e de seus planos de benefícios foi o principal foco do trabalho de elaboração do primeiro
Planejamento Estratégico da RS-Prev, concluído em junho de 2021.
Como grande destaque do trabalho realizado, está a participação ativa da Diretoria-Executiva
e dos Conselhos no Grupo de Trabalho criado para este fim, além, claro, do envolvimento dos
colaboradores. O envolvimento da equipe foi fundamental para a elaboração do Planejamento
Estratégico, pois permitiu que todos colaborassem no projeto de futuro da Fundação, visando o
crescimento sustentável da RS-Prev e a geração de resultados para os Participantes.
Foram 19 encontros realizados ao longo de 2020 e 2021. Neles, foram identificados os cenários que
influenciam o negócio, analisados os ambientes interno e externo, as oportunidades e ameaças,
assim como os pontos fortes e as possibilidades de crescimento da Fundação. Como resultado do
trabalho, foi definido o Mapa Estratégico. Este é um passo importante para a RS-Prev alcançar os 3
objetivos estratégicos e as 14 metas estabelecidas para o triênio 2021-2023.
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FINANCEIRA CLIENTES

Cumprir as obrigações previdenciárias, buscando
rentabilidade adequada e segura

A)

B)

Assegurar os
benefícios
previdenciários
contratados.

D)

C)
Promover a
educação

Alcançar a
sustentabilidade

público alvo, com
destaque à
previdenciária.

Plano de Gestão
Administrativa.

Fortalecer a
relação com os
patrocinadores.

PROCESSOS INTERNOS

Modernizar os serviços previdenciários e
buscar as melhores práticas de governança.

E)

F)

Aperfeiçoar,
modernizar e
padronizar
processos de
trabalho.

Fortalecer a
da governança
em todos os
níveis.

G)

H)

I)

Aprimorar a
estrutura da
sede.

Modernizar e
tornar digital
a prestação
dos serviços.

Fortalecer a
imagem
institucional.

APRENDIZADO CRESCIMENTO

colaboradores e os dirigentes.

J)
Valorizar o
quadro de
colaboradores
e reter os
talentos.

K)
Promover a
permanente dos
colaboradores e
dirigentes.

L)

M)

Promover a
reestruturação
funcional.

Fortalecer a
segurança e
saúde no
trabalho.
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Aplicativo da
RS-Prev - APP
Ao longo de 2021, foi ampliada a divulgação do Aplicativo RS-Prev, a fim de expandir o seu uso
pelos Participantes. Isto porque o aplicativo é uma forma de facilitar o controle do Participante
sobre suas contribuições, obter informações de seu plano de benefícios, verificar o saldo
acumulado de sua reserva, a rentabilidade do plano, entre outras informações. Tudo isto de forma
ágil e fácil, na palma da mão.
O APP está disponível para download nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS.

Pesquisa Participante 2021
A RS-Prev realizou a pesquisa de satisfação com os Participantes, a qual possibilitou oportunidades
de melhoria em relação às atividades operacionais e de comunicação social. Os dados analisados
influenciaram a criação de campanhas voltadas à educação financeira e previdenciária, assim
como o aprimoramento do site institucional, bem como o aumento da frequência de envio de
e-mails aos Participantes, meio mais adequado para realizar as comunicações da RS-Prev, de
acordo com o resultado da pesquisa.
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Palestras e Eventos
Promover a educação previdenciária faz parte da missão da RS-Prev.
Por isso, apesar das restrições à circulação que se fizeram necessárias devido à pandemia no ano
de 2021, a RS-Prev se manteve atuante neste propósito.
Presencialmente ou lançando mão das ferramentas tecnológicas de comunicação, foram
promovidos:

+ de 40 apresentações do Plano RSMunicípios aos Municípios do Estado do
Rio Grande do Sul.

+ de 10 apresentações do Plano RSMunicípios, alcançando cerca de 80
Municípios de outros Estados da Federação.

Diversas participações em eventos do
segmento de previdência complementar,
com destaque para o webinário da
Escola da Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul - Famurs
sobre RPPS e Previdência Complementar:
Os desafios dos Municípios.

Lorem Ipsum
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Um total de 26 eventos institucionais com o
objetivo de difundir o conhecimento acerca das
questões previdenciárias, financeiras e tributárias
entre os servidores do Estado. Estas palestras
alcançaram mais de 1.000 servidores e abordaram,
principalmente, o Plano RS-Futuro e o Regime de
Previdência Complementar.

Projeto Diálogos: com o objetivo de promover
a transparência e se aproximar do seu público,
o evento foi retomado, tendo sido realizadas
apresentações virtuais sobre os investimentos do
Plano RS-FUTURO.

Alterações Estatutárias

Em 2021 foi iniciado o processo de alteração do Estatuto Social da RS-Prev.
Entre as principais modificações estão os ajustes do texto estatutário à Lei Complementar
estadual nº 15.511/2020, o estabelecimento de procedimentos que tratam da composição ou dos
mecanismos de designação e substituição dos membros dos colegiados da entidade, bem como
o aperfeiçoamento na redação de alguns artigos do Estatuto, conforme diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Deliberativo da Fundação.
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A proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, tendo sido encaminhada à Previc em
setembro de 2021. Antes do encaminhamento, o conteúdo esteve disponível por 30 (trinta) dias a
todos os Participantes, por meio da área do Participante, que puderam ter acesso ao inteiro teor
do material encaminhado ao órgão fiscalizador.
A proposta encerrou o ano de 2021 pendente de aprovação pela Previc, pois foram solicitados
pela autarquia alguns ajustes no texto proposto.

Lei Geral de Proteção de Dados
Desde o início das suas atividades a RS-Prev exerce a cultura de privacidade e proteção de dados
tendo, após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, intensificado os estudos,
articulações e ações para formalizar sua implantação. Dentre as medidas adotadas durante o
ano de 2021, destacam-se a participação em treinamentos e capacitações dos colaboradores;
mapeamento e inventário dos dados; revisões de contratos vigentes e das contratações futuras.
Também foi criada no site da RS-Prev a página da LGPD, publicada em junho de 2021. A página
contém as informações sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, e sobre
os atributos da RS-Prev em relação ao tratamento de dados pessoais, além dos contatos da
Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais, caso os Participantes ou público em geral
tenham alguma dúvida ou desejem pleitear algum auxílio ou informação.

Lorem Ipsum
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Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo - PPLDFT
Em março de 2021, o Conselho Deliberativo da RS-Prev aprovou a Política de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PPLDFT. A PPLDFT está disposta na
Resolução CD nº 19, de 29 de março de 2021, e é baseada na Instrução Normativa Previc nº 34, de
2020, que dispõe sobre as diretrizes para implementação de procedimentos e controles internos
a serem adotados pela Fundação para prevenir que os planos de previdência complementar
administrados pela RS-Prev sejam utilizados na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo, mitigando os riscos de imagem, legal e reputacional da Fundação.

Da Alteração da Abrangência do Plano
RS-Municípios
Se 2020 foi o ano de aprovação do Plano RS-Municípios,
2021 foi o ano de alteração da sua abrangência e da
efetiva busca por novos Patrocinadores.
Visando à ampliação da abrangência do Plano,
visto que mais de 2,1 mil entes federados em todo o
Brasil tinham como prazo final o dia 12/11/2021 para
implantar o Regime de Previdência Complementar
aos seus servidores públicos efetivos, a RS-Prev,
sempre à frente do seu tempo, obteve, em abril de
2021, a aprovação da alteração do regulamento do
Plano, que passou a permitir a adesão de municípios
de todo o Brasil.
Assim, atualmente o Plano RS-Municípios é destinado
aos servidores públicos titulares de cargo efetivo de
Municípios de todo o Brasil.
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Da Aprovação do Convênio
Certificado do Plano RS-Municípios
Com a obrigatoriedade prevista na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, dos Entes Municipais
e Estaduais implementarem o Regime de Previdência Complementar - RPC para os servidores
públicos efetivos municipais até novembro de 2021, a RS-Prev optou por fazer a certificação do
seu Convênio de Adesão perante a Previc, com o objetivo facilitar a adesão dos Municípios.
O modelo certificado de Convênio de Adesão foi encaminhado à Previc em maio de 2021 para
aprovação, tendo a Portaria Previc nº 793, de 25 de novembro de 2021, sido publicada no Diário
Oficial da União em 30/11/2021. Assim, o Modelo Certificado de Convênio de Adesão passou a
ser a minuta oficial das novas adesões dos Municípios, resultando em celeridade na implantação
do Regime de Previdência Complementar dos Municípios que requerem a adesão, pois o
licenciamento na Previc é automático, sendo considerado imediatamente aprovado o Convênio
de Adesão na data do protocolo efetivado no sistema informatizado da Previc, o CADPrevic.

Lorem Ipsum
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Dos Novos Patrocinadores do
Plano RS-Municípios
Durante o ano de 2021, os municípios gaúchos que vieram se somar ao Patrocinador Não-MeToque/RS, após firmarem Convênio de Adesão com a RS-Prev , foram:

Aratiba

Cachoeirinha

Vila Lângaro

Muitos Capões

Todos estes Municípios tiveram aprovação dos seus Convênios de Adesão, por meio da Portaria
Previc nº 28, de 11 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial da União, em 13/01/2022,
dando vigência ao Regime de Previdência Complementar dos referidos Municípios, o dia 28 de
dezembro de 2021.
Em virtude da Lei Complementar nº 173, que em seu artigo 8º, inciso IV, que proibiu, a União,
Estados, Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19, a contratar ou admitir pessoal até 31 de dezembro de 2021, o Plano RSMunicípios, até o último dia do ano de 2021 não possuía nenhum Participante inscrito.

Da Elaboração da Cartilha dos
Patrocinadores do Plano RS-Municípios
A RS-Prev lançou, no mês de dezembro de 2021, a Cartilha do Patrocinador do Plano RSMunicípios. O lançamento da cartilha é mais um dos tantos diferenciais que a Fundação oferece
aos municípios que se tornam Patrocinadores do plano administrado pela Fundação.
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A Cartilha foi elaborada para orientar os Patrocinadores do RS-Municípios para a etapa de
execução operacional do Plano, ou seja, após a aprovação do convênio de adesão pela Previc e
a efetiva vigência do RPC. É um material que além de detalhar o Plano de Benefícios, traz minutas
de decretos, de orientação normativa, de formulários de inscrição, bem como as especificações
acerca do layout dos arquivos de arrecadação que os municípios terão de enviar mensalmente
com os valores das contribuições dos servidores e as contribuições patronais.
A Cartilha é um instrumento importante por ocasião da a entrada em vigência do RPC no
município, pois a instituição do regime é um momento importante de estruturação e que precisa
ser realizado em bases sólidas e técnicas, sendo fundamental que o município receba logo no
início do relacionamento com a RS-Prev, esse material orientativo. Com a Cartilha, os gestores
municipais recebem também uma Minuta de Decreto Municipal para regulamentar a Lei de
Instituição do RPC, bem como a Minuta de Orientação Normativa que tem como objetivo auxiliar
os servidores da unidade de pessoal que ficarão responsáveis pela implantação da previdência
complementar municipal.
A Cartilha do Patrocinador do Plano RS-Municípios é entregue pela RS-Prev para cada novo
Patrocinador no dia da primeira reunião de planejamento e operacionalização do Plano.

Lorem Ipsum
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Em 2021, a RS-Prev completou cinco anos do início de suas atividades, contados da autorização de
funcionamento do Plano RS-Futuro. Assim sendo, a Diretoria de Seguridade centrou seus objetivos
de atuação na ultimação de assuntos considerados essenciais ao funcionamento básico do plano
para o fechamento deste primeiro ciclo.
Neste contexto, houve a efetiva implantação da cobertura adicional, com a contratação da
MAG Seguros, onde é facultado ao Participante incrementar sua reserva mediante a realização
de contribuições facultativas para fazer frente à ocorrência de eventos de risco, como morte e
invalidez, fornecendo uma proteção previdenciária que pode ser planejada.
Já para o novo ciclo que se inicia foi realizado um planejamento estratégico que prevê, de
forma desafiadora, novas ações estruturantes para os próximos três anos. Estas novas ações são
direcionadas à missão desenhada para a RS-Prev de incorporar as melhores práticas verificadas no
segmento, conferindo credibilidade, segurança e qualidade no relacionamento com os Participantes
e Patrocinadores, e como tal “ser referência na gestão de planos de previdência complementar”.
Foi projetada ainda a internalização dos procedimentos relativos à operacionalização de todo o
processo de arrecadação de contribuições. Esta alteração visa conhecer melhor, bem como ficar
mais próximo do Participante, conferindo maior agilidade no atendimento de suas demandas.
Assim atuando, sempre sob o prisma do planejamento estratégico, busca-se ir além, como forma
de entregar os melhores resultados a todos os Participantes que depositam sua confiança e planos
de futuro de qualidade nesta Fundação.

Lorem Ipsum
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PLANO
RS-FUTURO
PARTICIPANTES
O Plano RS-Futuro encerrou o ano de 2021 com 1.581 Participantes,
uma evolução de 18,8% em relação ao ano de 2020, o qual encerrou
com 1.331 Participantes.

1.581
1.331
1.028

614

219
41

2016

2017

2018

2019

2020

A massa de Participantes está distribuída da seguinte forma:

2021
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Segmentando ainda mais, temos a seguinte distribuição por lotação:
Distribuição por Lotação
522

Polícia Civil
336

Secretaria da Fazenda
122

Instituto -Geral de Perícias

113

TJE

96

Defensoria Pública do Estado

90

TCE
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão

54
50

Procuradoria Geral do Estado
MinistérioPúblico

42

Secretaria da Saúde

28

Governo do Estado

27

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desen. Rural

24

Secretaria de Obras e Habitação

21

Superintendência de Serviços Penitenciários

17

Assembléia Legislativa

7

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

7

Detran

6

Secreatia do Trabalho e Assitência Social

4

IPE-Saúde

3

IPE-Prev

2

Gabinete do Governador

2

Outras lotações

8
0

PERFIL
De acordo com o perfil dos Participantes,
a proporção entre homens e mulheres
está assim distribuída:

100

200

300

400

500

600
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A distribuição dos Participantes, no que se refere ao perfil etário, encerrou 2021 com a seguinte
composição:

Unindo-se as informações quanto ao perfil etário e de gênero, segue a pirâmide etária da
massa de Participantes do RS-Futuro.
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CATEGORIA
Considerando a faixa salarial, o grupo de Participantes apresentou a seguinte distribuição:

CATEGORIA
Os Participantes do Plano RS-Futuro podem ser classificados nas seguintes categorias:
• Participante Patrocinado é aquele que está enquadrado no Regime de Previdência
Complementar - RPC e cuja remuneração é superior ao teto do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, fazendo jus à contrapartida do Estado.
• Participante Individual não faz jus à contrapartida do Estado, por conta de sua
remuneração ser inferior ao teto, ou por não estar enquadrado no RPC.
• Participante Especial é aquele que, após sair do Estado, se mantiver no Plano através
do instituto do Autopatrocínio, ou seja, contribuindo com sua parte e, se assim optar, com
a parte do Patrocinador.
• Participante Vinculado é aquele que, após sair do Estado, optar por permanecer no
Plano através do instituto do Benefício Proporcional Diferido – BPD, ou seja, permanecer
no Plano sem realizar novas contribuições.

Lorem Ipsum
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Os Participantes do Plano RS-Futuro estão assim distribuídos:

O número de Participantes individuais cresceu em relação ao ano de 2020, em razão da
elevação do Teto do RGPS que passou de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Assim, os Participantes
com remuneração neste intervalo foram reclassificados automaticamente da categoria
Participante Patrocinado para Participante Individual, conforme rotina instituída no sistema de
gestão de folha do Patrocinador.

¹Individual, Especial ou Vinculado
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CONTRIBUIÇÕES
Contribuição Básica: Contribuição obrigatória e mensal, descontada em folha. A alíquota é
escolhida pelo próprio Participante e varia de 4,5% a 7,5%, em intervalos de 0,5%.
Para o Participante Patrocinado, a alíquota incide sobre a parcela da remuneração que ultrapassa
o teto do RGPS (INSS), com direito à contrapartida patronal no mesmo valor.
No caso de Participante Individual, a alíquota incide sobre o total da remuneração, ou sobre o
valor por ele indicado, limitado à sua remuneração.
O Plano RS-Futuro encerrou 2021 com seus Participantes distribuídos, quanto à opção de alíquota
de contribuição básica, da seguinte forma:

Lorem Ipsum
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Anualmente, o Participante pode solicitar alteração de sua alíquota de contribuição básica,
dentro do intervalo de 4,5% a 7,5%, para ajustar sua contribuição às necessidades presentes e às
expectativas de recebimento futuro.
Contribuição Facultativa: Contribuição voluntária e em periodicidade mensal ou esporádica, para
o caso do Participante que decidir contribuir com valores superiores a 7,5%.
As contribuições facultativas, além de aumentar a sua reserva acumulada, podem ser utilizadas
como forma de benefício fiscal uma vez que são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda.
O gráfico a seguir demonstra as contribuições realizadas no ano.

O valor total das contribuições facultativas apresentou uma alta de 86,9% em relação aos valores
do ano de 2020, sendo que o número de aportes foi 47,7% maior: passou de 44 contribuições
facultativas em 2020 para 65 em 2021, com o total de 13 Participantes decidindo incrementar sua
reserva.
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COBERTURA ADICIONAL
Em março de 2021, foi implantada a Cobertura Adicional para Participantes do Plano RS-Futuro.
Sua contratação é voluntária, e fornece cobertura para os riscos de Morte e/ou Invalidez.
O produto visa incrementar a reserva do Participante que o contratou na hipótese de materialização
desses eventos, fornecendo maior proteção contra a perda financeira deles decorrentes.
Das propostas encaminhadas à Seguradora em 2021, houve aceitação de 27, sendo 2 para
cobertura somente do risco de morte, 4 para somente o risco de invalidez e 21 para ambos os
riscos, conforme se demonstra:

Contribuições (em R$ mil)

Os Participantes fizeram contribuições da seguinte ordem:
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Abaixo, segue a evolução das contribuições realizadas, bem como do número de Participantes
que aderiram à Cobertura Adicional.

MIGRAÇÃO DE REGIME
Os servidores que entraram no serviço público estadual a partir de 19 de agosto 2016, são
enquadrados no Regime de Previdência Complementar, ou seja, estão sujeitos a limitação do
teto do RGPS.
Já os servidores que ingressaram no Estado antes desta data e estão enquadrados no RPPS
sem a limitação ao teto, podem optar por fazer a migração de regime, de modo irrevogável e
irretratável. Por meio da Lei Complementar nº 15.511, de 24 de agosto de 2020, o prazo para a
realização de opção foi prorrogado para exercício, até o dia 18/08/2023.
Entre os 1.581 Participantes do Plano RS-Futuro, 147 são oriundos de migração de regime
previdenciário. Abaixo uma evolução em relação aos anos anteriores.
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Esses Participantes que realizaram migração de regime previdenciário podem ser segmentados
segundo o órgão de lotação:
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Por faixa etária temos os Participantes que realizaram a migração de regime distribuídos da
seguinte forma:

INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA
A inscrição automática, instituída pela Lei Complementar estadual nº 15.043, de 2017, ocorre
quando, no momento da entrada em exercício, o servidor: (i) possui remuneração superior ao teto
do RGPS e (ii) seja vinculado ao RPPS limitado ao teto.
No transcorrer do ano de 2021, foram contabilizadas 365 inscrições automáticas, das quais 288
permaneceram no Plano e 77 se desligaram.

54

Relatório Anual 2021

Obs.: Os quantitativos podem sofrer alterações em relação aos totais informados em decorrência de pedidos
de cancelamento de inscricao após a data do fechamento anual. Esta ressalva decorre da possibilidade dos
atrasos no processamento das inscrições pelas áreas de recursos humanos do Patrocinador.

Abaixo, a evolução da taxa de permanência ao longo dos últimos quatro anos.
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Em análise mais detalhada, foram obtidas as taxas de desistência e permanência por Lotação,
ao final de 2021:

De modo análogo, apresenta-se a análise das taxas de desistência e permanência segmentadas
por faixa etária.

56

Relatório Anual 2021

INSTITUTOS
Na hipótese de rompimento de vínculo funcional com o Estado, desde que preencha o requisito
de permanência mínima no Plano, o Participante poderá escolher entre as opções descritas a
seguir, para as quais demonstramos os resultados no ano de 2021.
Autopatrocínio
Possibilita ao Participante continuar inscrito no Plano, mantendo inalteradas as respectivas
contribuições, podendo assumir também a contribuição patronal.
Portabilidade
Optando por esse instituto, o Participante poderá portar o montante acumulado em sua reserva
individual para outro plano de previdência complementar. Caso o Participante entre no serviço
público Estadual do Rio Grande do Sul e já tenha acumulado reserva em outro plano de Previdência,
também é possível portá-lo para a RS-Prev.
O histórico de portabilidades de entrada e de saída pode ser analisado no quadro abaixo:

Ainda referente às portabilidades, houve onze portabilidades de entrada e dezesseis de saída.
Apresenta-se abaixo a evolução desses números ao longo dos últimos anos.

Lorem Ipsum
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Resgate
Trata-se do instituto que permite o recebimento do valor das contribuições vertidas pelo próprio
Participante e parcela das contribuições patronais, em percentual que depende do tempo de
inscrição no Plano.
Em 2021, ocorreram 9 opções pelo exercício do instituto do resgate no montante de R$ 20.671,22.
O quadro a seguir mostra a evolução financeira histórica:

Benefício Proporcional Diferido – BPD

Saldo Reserva (em R$ mil)

Este instituto permite ao Participante manter-se vinculado ao Plano sem realizar novas
contribuições. Também constam desta classificação Participantes que não realizaram a opção no
prazo lhes concedido. Segue comportamento evolutivo observado no ano:
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ATENDIMENTOS
A área de Relacionamento com Participantes e púbico em geral é um dos principais eixos de
atuação desta Gestão, uma vez que ajuda a sedimentar nossa intenção estratégica de prestar
serviços de excelência, reconhecidos pela credibilidade, segurança e qualidade no relacionamento
com os Participantes e Patrocinadores.
Assim, o atendimento ao Participante é uma das prioridades da RS-Prev, e nesse sentido, a equipe
tem se empenhado, priorizando a informação de qualidade alinhada ao seu pronto atendimento,
construindo uma relação de solidez, proximidade e confiança com nossos Participantes.
Em 2021, a Diretoria de Seguridade manteve relacionamento com Participantes recebendo e
tratando cerca de 1.511 demandas originadas nos diferentes canais de atendimento. Destes, 1.192
foram por meio do Fale Conosco (e-mail), 319 foram por telefone, inclusive WhatsApp e, devido ao
agravamento da pandemia do COVID-19, visando a saúde e integridade tanto dos colaboradores
da RS-Prev quanto de nossos Participantes, os atendimentos presenciais foram suspensos.

Lorem Ipsum
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O atendimento por meio do Fale Conosco permaneceu como o principal meio de atendimento.
Entre os assuntos mais perguntados, podemos destacar os seguintes:

Comparando o histórico dos últimos três anos (2019, 2020 e 2021), pode ser observado que o
número de atendimentos segue crescendo. No primeiro intervalo (2019-2020) o percentual de
aumento no número total de atendimentos é de 58,3%, enquanto que no segundo intervalo (20202021) esse percentual ainda que menor, também é crescente, de 25,6%:
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Abaixo segue a distribuição dos atendimentos pelo Fale Conosco (e-mail), telefone, WhatsApp que
apontam aumento em relação ao período pregresso (eixo 0); apresentando queda, apenas a forma de
atendimento presencial, devido a pandemia da COVID-19:

Foi observado um aumento na média anual de atendimentos, no qual 68,7% dos e-mails recebidos
foram respondidos dentro do prazo padrão de dois dias, quando comparados os anos de 2020 e 2021.

Cabe destacar que este indicador retrata a maior exigência dos Participantes que submetem para
apreciação e discussão questões que exigem atendimento quase que individualizado.
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O ano de 2021 foi bastante marcado por eventos inesperados tanto na esfera econômica quanto
política, tornando este período novamente desafiador para a gestão dos investimentos dos
planos administrados pela Fundação. A continuidade da Pandemia causada pelo Coronavírus, em
período mais longo do que o esperado, trouxe consequências econômicas divergentes do que
era anteriormente previsto. O fenômeno do aumento da inflação, de forma global, era tido como
algo transitório, de curto prazo e que deveria arrefecer no segundo semestre do ano. No entanto,
os índices inflacionários permaneceram em patamares elevados, escancarando o problema
macroeconômico sob a ótica da oferta, representados pelas diversas quebras nas cadeias de
suprimento de produtos mundialmente.
No Brasil, a redução da taxa básica de juros (Selic) para o patamar de 2% ao ano durante a crise
(final de 2020 e início de 2021), tinha o claro objetivo de impulsionar a atividade econômica.
Entretanto, o rápido aumento da inflação observado ao final de 2020 e concretizado ao longo
de 2021, quando a inflação anualizada medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA saiu da faixa de 2% a 3% para o patamar acima de 6%, obrigou o Banco Central do
Brasil a reverter tal estímulo, passando a promover aumentos graduais na taxa básica de juros
(Selic). Durante o ano, o órgão realizou sete aumentos consecutivos da taxa, encerrando o mês
de dezembro de 2021 em 9,25% ao ano.
Além dos desafios impostos naturalmente pela dinâmica econômica, o cenário político brasileiro
também foi bastante turbulento, com destaque para o segundo semestre do ano, onde propostas
políticas que implicavam em aumento dos gastos públicos pressionaram ainda mais o mercado
de taxas de juros brasileiro, alimentando dúvidas sobre a trajetória fiscal do país e aumentando a
incerteza de maneira geral.
No âmbito interno, 2021 foi o primeiro ano em que o Plano RS-Futuro passou a adotar meta de
rentabilidade atrelada a um índice inflação, tendo sido definida na Política de Investimentos 20212025 a meta de IPCA + 3% a.a.
Desta forma, o cenário de elevação de taxas de juros foi encarado pela gestão como uma
oportunidade para a ampliação da carteira própria de títulos públicos federais, o que oportunizou
a compra de títulos com taxas mais elevadas. Esta estratégia teve início no mês de março e
foi intensificada ao longo do ano, à medida que as taxas de juros de longo prazo seguiam em
trajetória ascendente. A carteira própria de títulos públicos iniciou 2021 representando 7% dos
recursos do plano RS-Futuro e encerrou o período com participação de 35%.
Visando dar continuidade no processo de diversificação e melhoria das carteiras de investimentos,
foram realizados 2 processos de seleção de fundos de investimentos ao longo do ano: um
processo para seleção de fundos de renda fixa (índices IMA-Geral e IMA-B da Anbima) e um para
seleção de fundos de investimentos no exterior. No total, os 2 processos de seleção de novos
fundos resultaram na aprovação de 7 novos veículos, sendo 5 de renda fixa e 2 do segmento
exterior.
A carteira consolidada da RS-Prev encerrou o exercício de 2021 com 71% dos recursos
administrados investidos por meio de fundos de investimentos ou fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento, sendo distribuídos em um total de 17 fundos de condomínio
aberto (não-exclusivos), de 16 gestores diferentes.
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A Fundação segue em fase de crescimento, conforme esperado para uma EFPC em seus anos
iniciais de operação, tendo encerrado o ano de 2021 com volume de recursos administrados na
ordem de R$ 60,4 milhões, representando um aumento de aproximadamente 37% em relação ao
ano anterior.
A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela RS-Prev é
pautada por dois fatores fundamentais: rentabilidade e segurança. Assim, é com base na estratégia
de longo prazo relacionado ao caráter previdenciário dos recursos, que a gestão da Fundação
toma as suas decisões.
O ano de 2021 também foi importante para a melhoria da comunicação junto aos Participantes
que, por meio da pesquisa de satisfação realizada em meados de julho, demostraram interesse na
ampliação das divulgações acerca dos investimentos realizados pela Fundação. Em decorrência,
o Demonstrativo de Resultados dos Investimentos foi aprimorado e ganhou novo local de
publicação: a aérea restrita do Participante divulgada no site da RS-Prev.
Ser transparente é o que norteia a nossa gestão! Acompanhe as nossas publicações e fique por
dentro dos investimentos dos planos administrados pela Fundação.

Clique aqui e conheça

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS
Evolução do total dos recursos administrados pela Fundação (Plano RS-Futuro e PGA):
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INVESTIMENTOS POR PLANO
Mantendo o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos,
apresentaremos na sequência as informações detalhadas sobre os investimentos do Plano RSFuturo e do Plano de Gestão Administrativa – PGA.

PLANO RS-FUTURO
O Plano RS-Futuro é constituído com recursos provenientes das contribuições mensais dos
Participantes e do Patrocinador, das contribuições facultativas efetuadas pelos Participantes do
plano, bem como pelas portabilidades advindas de outros planos de benefícios.
O plano é oferecido aos servidores efetivos do Estado do Rio Grande do Sul em caráter
complementar ao Regime Próprio da Previdência Social.
A gestão dos investimentos do Plano RS-Futuro consiste na constituição de reservas que visam
garantir os fluxos de pagamento de benefícios previdenciários previstos no regulamento do plano.
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA (Em R$ mil)
O patrimônio do plano RS-Futuro evoluiu de R$ 30,7 milhões (dez/2020) para R$ 48,9 milhões
(dez/2021), representando uma evolução de 59,3%.
Evolução do patrimônio do Plano RS-Futuro e suas respectivas contribuições mensais:
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Como pode ser observado no gráfico abaixo, a diversificação da carteira do plano foi executada
ao longo do ano de 2021, com maior destaque a partir do segundo trimestre do ano, com a
introdução do Segmento Exterior, bem como a migração de recursos alocados em fundos de
renda fixa para aquisição de títulos públicos em carteira própria.
Evolução do patrimônio do Plano RS-Futuro por tipo de aplicação:

Lorem Ipsum
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Segmentos investidos com posição em 31/12/2021:

Obs.: a alocação no segmento imobiliário trata-se de investimento realizado por meio de fundo
de renda fixa que possui em sua carteira cotas de fundos de investimentos imobiliários.

Limites por segmento de aplicação definidos na Política de Investimentos 2021-2025 e
respectiva alocação dos investimentos do plano:
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Limite Inferior

Limite Superior

Alocação

69

Alocação Alvo

Distribuição % do patrimônio aplicado nos fundos de investimentos– Posição em 31/12/2021:
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Patrimônio por fundo de investimentos– Posição em 31/12/2021:

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
Diante do cenário aumento de inflação de forma acelerada e de forte elevação das taxas de
juros praticadas no Brasil, a rentabilidade dos investimentos do Plano RS-Futuro encerrou o ano
abaixo da meta estabelecida na Política de Investimentos 2021-2025. Apesar de tal resultado, a
Diretoria de Investimentos mantém a sua estratégia no processo de construção de carteiras de
investimentos com o foco em atingir as metas de rentabilidade no longo prazo.
O ano de 2021 foi um ano bastante atípico: a inflação medida pelo IPCA ficou muito acima do centro
da meta estabelecida pelo Banco Central (meta era de 3,75% a.a.) e até mesmo do Certificado
de Depósito Interbancário - CDI, que tradicionalmente rende acima da inflação, levando os
investimentos do Plano a terem um retorno real (descontada a inflação) negativo.
No plano RS-Futuro, o principal segmento que impactou negativamente o desempenho em 2021
foi o de renda fixa, que foi bastante afetado pela magnitude da elevação de taxas de juros.
A rentabilidade dos investimentos do Plano RS-Futuro no ano de 2021 foi de 0,75%, inferior à meta
em 8,46% mas representando um ganho de 17% do CDI. O plano teve um pior desempenho no
segundo semestre do ano, época em que as elevações de juros foram mais intensas, impactando
de forma negativa os títulos públicos em carteira, que são marcados a mercado. O segmento de
renda variável também teve desempenho negativo no período.
Apesar do retorno real negativo no ano de 2021, a carteira do Plano RS-Futuro encontra-se bem
posicionada para auferir maiores retornos a longo prazo, uma vez que a gestão de renda fixa
tem adquirido títulos públicos com taxas acima da meta de rentabilidade mínima e os demais
segmentos de mercado têm desempenhado em linha com os seus benchmarks (índices de
referência), como pode ser observado nos gráficos mais adiante.
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A rentabilidade do Plano RS-Futuro pode ser assim expressa:
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A metodologia para apuração de resultados leva em consideração os movimentos diários de
pagamentos e recebimentos e suas respectivas aquisições e resgates de cotas dos ativos
investidos. Ou seja, as rentabilidades auferidas, bem como as metas estipuladas na Política de
Investimento dizem respeito à rentabilidade bruta dos investimentos dos recursos dos planos,
não devendo ser confundida com a rentabilidade da cota patrimonial, que é líquida dos custos.
Rentabilidade histórica da carteira do Plano RS-Futuro em relação ao CDI, IPCA e à Meta de
Rentabilidade, demonstrada desde o início do Plano até dezembro de 2021:

47,9%

Durante o período demonstrado no gráfico acima, a carteira do Plano RS-Futuro rendeu o
equivalente a uma taxa anual de IPCA + 0,85% a.a.
Expurgando da análise o ano atípico de 2021, a rentabilidade do plano teria rendido o equivalente
a uma taxa anual de IPCA + 3,22%.

Lorem Ipsum
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O segmento de renda fixa é onde está concentrada a maior parte dos recursos alocados. Portanto, o
desempenho abaixo do esperado em 2021 teve bastante impacto no desempenho geral do plano. Até
os primeiros meses do ano de 2021, o segmento estava com desempenho acumulado acima do CDI.
Entretanto, o aumento de aquisições de títulos públicos NTN-B (pré-fixados com correção pelo IPCA) ao
longo do ano prejudicaram a rentabilidade no curto prazo.
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A aplicação no segmento de renda variável teve início em fevereiro de 2020 e acumula rentabilidade de
0,53% no período, enquanto o Ibovespa tem desempenho acumulado de -7,84%. A carteira do plano é
composta por 4 fundos abertos.

A aplicação no segmento estruturado teve início em outubro de 2018 e acumula rentabilidade de 22,83%
no período, enquanto o índice de referência, IHFA (Índice de Hedge Funds da Anbima), tem desempenho
acumulado de 22,23%. A carteira do plano é composta por 3 fundos abertos.
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A aplicação no segmento Exterior teve início em abril de 2021 e acumula rentabilidade de 19,95% no
período, enquanto o índice de referência, Índice S&P 500 dolarizado tem desempenho acumulado de
20,71%. A carteira do plano é composta por 1 fundo aberto.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
O PGA é constituído com recursos provenientes dos aportes realizados pelo Estado do Rio Grande
do Sul, a título de adiantamento de contribuições, bem como das contribuições administrativas
mensais advindas do Plano RS-Futuro (taxa de carregamento descontada dos Participantes e
Patrocinadores). O PGA possui regulamento próprio, e seus recursos são utilizados para pagamento
das despesas administrativas da RS-Prev.
A Lei Complementar estadual nº 14.750, de 2015, em seu art. 32, autorizou no ato da criação da
Fundação, em caráter excepcional, um aporte de recursos financeiros do Estado do Rio Grande
do Sul, até o limite de R$ 20 milhões, com o objetivo de propiciar o início das operações da RSPrev. O primeiro aporte ocorreu no ano de 2016 mediante o pagamento de 5 parcelas de R$ 2
milhões cada, totalizando R$ 10 milhões recebidos. Já o segundo aporte ocorreu ao longo de 2019
e 2020, tendo sido realizado por meio de 20 parcelas de R$ 500 mil e cujo fluxo de pagamento
foi finalizado em dezembro de 2020.
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA
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A evolução do patrimônio por tipo de aplicação:

Patrimônio por fundo de investimentos– Posição em 31/12/2021:

5,9%

0,1%

0,9%

93,2%

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

ESTRUTURADO

IMOBILIÁRIO

Obs: as alocações nos segmentos imobiliário e renda variável tratam-se de investimentos
realizados por meio de fundos de renda fixa que possuem em sua carteira cotas de fundos de
investimentos imobiliários e ações negociadas na bolsa de valores.
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Valores nominais por segmento de aplicação em 31/12/2021:

Limites por segmento definidos na Política de Investimentos 2021-2025
e respectiva alocação dos investimentos do plano:
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Estruturado
15%
13%
10%
8%
5%
3%
0%

Limite Inferior

Limite Superior

Alocação

Alocação Alvo

Obs: As alocações resultantes nos segmentos de Renda Variável e Imobiliário ocorrem de forma indireta, pois
uma pequena parcela dos fundos da classe Renda fixa investe nessa classe de ativos.
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Distribuição % do patrimônio nos fundos de investimentos– Posição em 31/12/2021:

Patrimônio por fundo de investimento– Posição em 31/12/2021
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A rentabilidade do PGA pode ser assim expressa:
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Em 2021, o PGA teve desempenho abaixo da meta de rentabilidade estipulada na Política de
Investimentos 2021-2025, estabelecida em 100% do CDI. Tal desempenho deriva da exposição do
Plano a diversos tipos de títulos de renda fixa, entre eles os títulos pré-fixados e os híbridos (préfixados indexados ao IPCA), que tiveram desempenho abaixo do esperado no ano. Da mesma
forma que o seu benchmark (CDI), a rentabilidade real dos recursos investidos foi negativa (-8,06%).

CUSTOS DE GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
Os custos de gestão da carteira dos investimentos derivam das taxas de administração e
performance cobradas pelos fundos de investimentos nos quais a RS-Prev é cotista, além dos
custos de serviços de custódia qualificada e das câmaras de liquidação (CETIP/SELIC B3 – Bolsa
Brasil Balcão).

Custo anual em R$
Serviço do Custodiante

R$ 34.363,08

PIS/COFINS

R$ 991,40

IRRF e CSLL

R$ 1.260,32

CETIP/SELIC

R$ 14.434,97

Taxas de administração e de performance cobradas por cada fundo de investimento no qual a
Fundação investe:
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022-2026
A Política de Investimento 2022-2026, elaborada pela Diretoria-Executiva e aprovada pelo Conselho
Deliberativo, em sua 71ª Reunião Ordinária realizada em 13 e 16 de dezembro de 2021, destaca
como objetivo o fortalecimento da gestão de investimentos e a continuidade do processo de
diversificação da carteira. O aumento da alocação alvo no segmento no exterior, além da inclusão
de aplicações no segmento de investimentos imobiliários, reforçam a necessidade de ajustes na
relação entre risco e retorno da carteira para que o plano de benefícios tenha condições de gerar
retornos acima da inflação.
As tabelas abaixo demonstram os limites e a alocação alvo dos segmentos aprovados na Política
de Investimentos 2022-2026:
Plano RS-Futuro

PGA

RS- Municípios

Embora o Plano RS-Municípios tenha sido aprovado pela Previc no ano de 2020, até o encerramento
do ano de 2021 o plano não obteve adesões de Participantes.
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Em uma EFPC a Diretoria de Administração é responsável pelo planejamento, execução
e controle das atividades administrativas. Nestas atividades estão inseridas a gestão de
pessoal, de tesouraria, a coordenação e a execução das funções de contabilidade e do
orçamento das despesas administrativas, a tecnologia da informação e comunicação, além
da condução dos processos de compras e de contratações necessários ao funcionamento
da RS-Prev.
Com a continuidade da pandemia do COVID-19 ao longo de 2021, a Diretoria de Administração
teve que ajustar a Fundação às novas realidades do mercado de trabalho, principalmente
estruturando a área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para que acessos
remotos pudessem ser realizados para a continuidade das atividades.
Diversas medidas foram tomadas para que a equipe desempenhasse da melhor maneira
suas atribuições em regime híbrido de trabalho, ou seja, com alguns dias trabalhando em
casa e outros na nossa sede, com vistas à integridade dos colaboradores e à preservação
das atividades da Fundação.

POR DENTRO
DA RS-PREV
GESTÃO DE PESSOAS
Os desafios que a pandemia nos trouxe em 2020 seguiram como realidade em 2021. Para
a equipe, foi o momento de se familiarizar mais ainda com microfones, câmeras, reuniões
virtuais, sistemas e formulários online.
Diante desse cenário, foi necessário adequar e reforçar a equipe da RS-Prev, visando à
ampliação das estratégias de adesão dos entes federados aos planos de benefícios
administrados pela Fundação, bem como do atendimento às demandas vigentes
provenientes dos municípios gaúchos. Em fevereiro de 2021, o Conselho Deliberativo
autorizou a criação de dois cargos de Gerente no organograma da Fundação. Já em maio,
o Colegiado aprovou, por meio da Resolução CD nº 21, de 2021, a atualização do plano de
cargos e salários e do quadro de provimento por livre nomeação. O normativo também
revisou a metodologia de avaliação de desempenho da equipe, expandindo os quantitativos
e padrões dentro do rol de cargos existentes.
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Ao final do ano, a equipe técnica era composta por:

Equipe

10 colaboradores
03 diretores
01 estágiário

Gênero

65% 35%
40%

25-30 anos

30%

Perfil dos
Colaboradores

31-35 anos

Faixa Etária
10%

41-50 anos

20%

36-40 anos
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CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Buscando aprimorar as competências técnicas e comportamentais de quem faz a RS-Prev
acontecer, a Diretoria de Administração promove constantemente a capacitação dos dirigentes
e da equipe técnica da Fundação. Ao longo de 2021, a equipe participou de 65 eventos de
treinamento, totalizando mais de 690 horas de aprendizado.

Principais Cursos realizados
•

Ações Eficazes para Gestão de Entidades de Previdência – WAY EDUCAÇÃO;

•

Avaliação de Riscos de Segurança da Informação e Privacidade – PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO - PGE/RS;

•

Capacitação de novos conselheiros e diretores – TCHÊ PREVIDÊNCIA;

•

Conselhos Fiscal e Deliberativo - principais cuidados – ANCEP;

•

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – ENAP-ESCOLA VIRTUAL DO
GOVERNO;

•

Governança Corporativa nas EFPC e Gestão de Riscos – UNIABRAPP;

•

III Seminário Previdência Complementar em Debate – IPCOM;

•

Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais – ENAP-ESCOLA VIRTUAL DO
GOVERNO;

•

Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência – PUC/RS;

•

Metodologias vendas para EFPC – UNIABRAPP;

•

Papel DPO nas EFPC – ABRAPP;

•

Segurança da Informação – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE/RS;

•

TRILHA DO CONHECIMENTO - Demonstrações Contábeis das EFPC – UNIABRAPP;
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Congressos, Fóruns e Seminários
•

11º Encontro EFPC Sul – ASCPREV;

•

16º Encontro Nacional de Advogados de Previdência Complementar – ABRAPP;

•

1º Encontro Nacional de Inovação e Criação de Valor – ABRAPP;

•

1º Encontro Nacional Gestão de Pessoas EFPC – ABRAPP;

•

2° Fórum UniAbrapp e Ancep - Visão 360° da Contabilidade – UNIABRAPP;

•

42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada – ABRAPP;

•

Encontro dos Secretários de Governança Corporativa – SAGGEZZA;

•

Encontro Regional 2021 – ABRAPP

•

3ª The Starti Conference – Security for The Future - STARTI

AÇÕES DE ENGAJAMENTO,
SAÚDE & BEM-ESTAR
A Diretoria de Administração promoveu durante o ano de 2021, diversas ações e campanhas
que, além de celebrarem datas comemorativas, foram essenciais para o engajamento e o
sentimento de pertencimento dos colaboradores. O Dia Internacional da Mulher representa a
luta das mulheres por direitos e é um convite para fortalecer o relacionamento entre a Fundação
e as profissionais que ajudam a construir a RS-Prev.
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Dia Internacional da Mulher

Veja mais aqui
Já as ações de Saúde & Bem-Estar realizadas, reforçaram os cuidados para a
saúde física e emocional dos colaboradores em prol da segurança, ergonomia e
qualidade de vida da equipe.
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COMPRAS &
CONTRATAÇÕES
A Diretoria de Administração, a partir do que foi estabelecido no Planejamento Estratégico, buscou
aprimorar seus processos de compras e licitações, visando melhores resultados econômicos e
operacionais.
A RS-Prev obedece a ritos específicos conforme a natureza da compra e/ou serviço a ser
contratado no âmbito finalístico e/ou de apoio, sendo que:

• Atividade-meio: é o suporte administrativo à consecução das finalidades da RS-Prev,
conforme prevê o art. 5º, §1 do Estatuto da Fundação. As contratações desta atividade são
disciplinadas pela legislação federal de licitações e contratos administrativos; e
• Atividade-fim: está relacionada à administração dos planos de benefícios, como a gestão

dos recursos financeiros, a gestão do passivo, a gestão dos benefícios programados e
não programados e a oferta dos planos a potenciais Participantes, serviços de auditoria
independente, de seguro ou resseguro, de comunicação social e de tecnologia da
informação que estejam diretamente vinculados à operação dos planos de benefícios. O
processo de contratação referente à atividade-fim observa o disposto na Resolução do
Conselho Deliberativo nº 22, de 2021.
Dentre as contratações realizadas em 2021, destacam-se as voltadas para a área de TIC, em
especial a de certificados digitais, do sistema de segurança Firewall e de gerência do Sistema
de Gestão Integrada e do Banco de Dados. Esses serviços ajudaram a modernizar e reduzir
os custos de assinaturas físicas e evitando o desperdício de papel. Trouxeram também maior
segurança e celeridade nos processos, tornando-os cada vez mais digitais.
No âmbito das prorrogações e renovações contratuais referentes à atividade-fim da Fundação,
prorrogamos o serviço de comunicação social, permitindo à RS-Prev, ampliar seu posicionamento
junto à Patrocinadores, Participantes e sociedade. Além disso, renovamos o contrato da Assessoria
e Consultoria Previdenciária, Administrativa e Contábil, o de Consultoria Atuarial e também o de
Custódia Qualificada.
Já no âmbito da atividade-meio, dentre as renovações de contratações que dão suporte
administrativo, ressaltam-se os contratos em prol da saúde e do bem-estar do colaborador, tais
como os planos de saúde médico e odontológico.
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TIC/Firewall
Com a tecnologia em constante evolução, faz-se necessário estar sempre atento às tendências
e oportunidades para que não ocorram vulnerabilidades ou desatualização dos sistemas e da
infraestrutura tecnológica. Finalizado o trabalho de mapeamento da estrutura de hardware e
software, efetuado por uma consultoria externa de TIC, a Fundação aprimorou sua conectividade
e sua segurança, visando à modernização da infraestrutura de rede e de segurança de dados.
Com a implementação de um Firewall, aliado às Políticas de Segurança da RS-Prev,
acrescentamos uma camada extra de proteção nos acessos da Fundação. A partir disso, foi
possível aperfeiçoar o monitoramento da rede interna, de forma ampla e robusta, com emissão
de relatórios de uso da internet e com maior controle de ambientes de risco. Foi possível também
melhorar a conectividade, proporcionando mais qualidade da rede e de internet, sem perda de
desempenho. Com maior velocidade e segurança, a equipe se fez presente, simultaneamente,
em videoconferências e outros eventos, além de contar com acesso à rede interna, podendo
executar suas atividades remotamente, de forma planejada, adaptada, segura e estável.

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
As despesas administrativas da RS-Prev estão registradas no Plano de Gestão Administrativa PGA sendo custeadas em 2021 pelas seguintes fontes:

• Contribuições administrativas (taxa de carregamento de 6,5% sobre as contribuições dos
Participantes e dos Patrocinadores);
• Adiantamento de contribuições previdenciárias (conforme o art. 32 da Lei Complementar
estadual nº 14.750, de 2015); e

• Resultado positivo líquido dos investimentos do PGA.
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O adiantamento das contribuições previdenciárias, efetuado pelo Patrocinador Estado do Rio
Grande do Sul, permanece ainda como a principal fonte de recursos do PGA. O destino desses
recursos é o custeio da administração da Fundação, com despesas de pessoal e encargos,
cursos e treinamentos, viagens e diárias, serviços de terceiros, despesas gerais, despesas com a
sede da RS-Prev, tributos, como também aquisições de ativo imobilizado.
As despesas realizadas no exercício de 2021 em comparação com 2020 podem ser visualizadas
na tabela abaixo:

(*) Contrato de prestação de serviços de consultoria especializada em administração previdenciária, contabilidade (contador responsável),
administrativa, financeira, de controle de investimentos, além do módulo trabalhista (folha de pagamento). Inclui a licença de utilização, suporte
e administração de solução de tecnologia da informação – sistema, banco de dados e plataforma mobile (app).

Na tabela acima as despesas administrativas estão apresentadas com uma visão gerencial,
sendo divididas em:
1 - Despesas administrativas gerenciáveis: sobre as quais os gestores da Fundação possuem
poder de gestão; e
2 - Despesas administrativas não gerenciáveis: referentes à atualização monetária do aporte
inicial efetuado pelo Estado entre 2016 e 2020 e pelo Município de Não-Me-Toque em 2021.

Lorem Ipsum
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As despesas administrativas gerenciáveis da Fundação apresentaram crescimento nominal de
11,7% em relação à 2020, levemente superior à inflação oficial medida no período, onde o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA apresentou variação de 10,1%. O grupo Pessoal
e Encargos, que representa em torno de 67% das despesas gerenciáveis, apresentou variação
positiva de 12,3%, devido à reposição salarial prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (5,5%),
promoções na equipe e a contratação, a partir de março de 2021, de uma gerente.
A rubrica Atualização Monetária das Receitas Antecipadas refere-se ao registro contábil da
correção monetária do aporte inicial de recursos efetuado pelo Estado do Rio Grande do Sul (art.
32 da Lei 14.750 de 2015), que tem o IPCA como índice de correção. Neste item que teve variação
de 146,1% em relação ao exercício de 2020, cabe ressaltar que não existe dispêndio financeiro, o
qual se dará apenas quando a Fundação atingir o seu ponto de equilíbrio (vide item 11.2 das notas
explicativas das demonstrações contábeis).

EQUIPE RS-PREV
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

07
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RELATÓRIO
DO AUDITOR
INDEPENDENTE
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PARECER DO
CONSELHO
FISCAL
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MANIFESTAÇÃO
DO CONSELHO
DELIBERATIVO
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev, no uso de suas atribuições
legais, regulamentares e estatutárias, examinou os seguintes documentos:
1- O Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social –
DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios –
DMAL, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, a
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) – DPGA, a
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT e as Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis; referentes ao exercício findo em
31/12/2021, apresentados pela Diretoria-Executiva da fundação;
2- O Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis e o
Relatório Circunstanciado de Auditoria, realizados pela Exacto Auditoria S/S,
datado de 07 de março de 2022; e
3- O Parecer favorável do Conselho Fiscal emitido em 22 de março de 2022.
Após avaliação dos documentos acima informados, o Conselho Deliberativo,
conforme competências estabelecidas no art. 41, XV do Estatuto e no art. 9º, XV,
do Regimento Interno da Fundação, deliberou, por unanimidade, pela aprovação
das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2021.

Porto Alegre, 28 de março de 2022
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PARECERES
ATUARIAIS
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

www.rsprev.com.br

Rua Washington Luiz, 820
10° andar / Sala 1001
Porto Alegre - RS

(51) 3221-8904
(51) 9868-22678

