


O resumo do Relatório Anual é um importante instrumento para manter você bem informado sobre a sua 
Entidade Fechada de Previdência Complementar no exercício que passou.

Além de ser uma exigência legal, este resumo é uma prestação de contas da Sabesprev para participantes, 
Patrocinadora, órgãos reguladores e sociedade em geral. Ele traz informações sucintas que retratam a saúde 
financeira da Fundação, no curto e no longo prazo, como: patrimônio, política de investimento, demonstrações 
dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios, situação atuarial, despesas administrativas por Planos, 
entre outros.

Mas lembre-se: aqui estão descritos exclusivamente os resultados dos Planos de Benefícios Previdenciários, 
conforme previsto na Resolução MPS/CGPC nº 23, de 2006, ora alterada pela Resolução Nº 32, de 4 de 
dezembro de 2020. Para acessar as informações adicionais é preciso consultar a versão completa do 
RAIP 2020 no site da Fundação.

Nas próximas páginas, você acompanha os principais resultados da Sabesprev e do seu Plano, facilitando 
o entendimento e o acesso às informações mais relevantes. Boa Leitura!

Para acessar o RAIP 2020 - versão completa: acesse o site www.sabesprev.com.br Home > Comunicação 
> Relatórios Anuais de Informação
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MENSAGEM DA 
DIRETORIA EXECuTIVA

Todos os anos temos grandes desafios, mas 
2020 foi, de fato, um ano surpreendente. 

Em meio a tantas restrições e dificuldades, 
fomos obrigados a nos superar diariamente, 
encontrando novas formas de fazer o nosso 
trabalho. De um dia para o outro, colocamos 
em prática nosso plano de contingência para 
manter em pleno funcionamento os nossos 
processos, otimizando o uso da tecnologia e 
cumprindo nossos compromissos, não apenas 
com os participantes, mas com a Patrocinadora 
e os órgãos reguladores e fiscalizadores.

Acredito que nossos principais desafios foram: 
os investimentos nesse cenário caótico, a 
adequação dos processos da Fundação à 
LGPD e Resolução da Transparência, a 
aprovação de novos regulamentos dos Planos 
SABESPREV MAIS e Reforço, a quantidade 
recorde de solicitações de benefícios na 
Sabesprev, relacionados ao  Programa de 
Retenção do Conhecimento da Sabesp (PRC) 
e a realização de um processo eleitoral para 
eleger novos membros dos Conselhos.

A pandemia e a desaceleração da atividade 
global, trouxeram grandes oscilações ao mercado 
financeiro, mas a Sabesprev conquistou, ao 
fim do exercício, a recuperação total dos ativos 
de suas carteiras, inclusive com ganhos. Todos 
os meses, eram encaminhados boletins do 
resultado dos investimentos para os participantes 
e um dashboard para a Patrocinadora, com o 
objetivo de manter a transparência e a confiança 
com relação à qualidade dos nossos controles 
e da gestão dos investimentos.

Por falar em transparência, em 2020, a Sabesprev 
atendeu dois marcos legais importantes: 
a Resolução da Transparência (Resolução 
CNPC nº 32) e a  Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). A Sabesprev já praticava grande 
parte das demandas listadas na Resolução da 
Transparência, mas viu a oportunidade de criar 
uma nova área restrita no site corporativo para 
trazer informações com ainda mais qualidade 
e facilidade de navegação, incluindo simuladores 
mais completos. 

Para atender a LGPD, a Sabesprev criou uma 
Política de Proteção de Dados, mapeou todos 
os seus processos e implantou ações efetivas 
em três frentes: aprimoramento tecnológico, 
reforço da transparência e regras claras de 
governança.

A mudança dos regulamentos dos Planos de 
Contribuição Definida foram especialmente 
importantes, pois muitas das novidades eram 
anseios antigos dos nossos participantes. No 
Plano SABESPREV MAIS destaco: criação 
da terceira forma de renda; portabilidade para 
assistidos; pagamento pela Patrocinadora da 
contrapartida durante afastamento por auxílio 
doença ou acidente de trabalho; fim da carência 
para resgate das contribuições feitas pela 
Patrocinadora; melhoria nos benefícios de 
risco; flexibilidade na alteração do percentual 
de contribuição; entre outros.

Estamos certos que, esses 30 anos que a 
Fundação completou em fevereiro/2021, foram 
marcados por crescimento e superação de 
barreiras. 

Walter Sigollo
Diretor-Presidente

Aproveito para homenagear e agradecer os ex
-presidentes da Sabesprev, Aparecida Sanches 
Mazzini, José Sylvio Xavier e Liège Oliveira Ayub.

Tenho convicção de que ninguém conquista nada 
sozinho e que juntos somos muito mais fortes. Novos 
desafios ainda virão e estaremos preparados para 
buscar os resultados esperados e continuar o nosso 
trabalho com afinco e foco na nossa missão. 

Minha mensagem é de gratidão por mais um ano 
de superação e de muito trabalho. Agradeço a 
Deus, a equipe maravilhosa da Sabesprev, aos 
Conselheiros e a Patrocinadora por todo apoio e 
comprometimento.
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PlANOS PREVIDENCIÁRIOS 
EM NÚMEROS

PlANO DE bENEFÍCIO bÁSICO
EQuIlÍbRIO TÉCNICO ATuARIAlPLANO DE  BENEFÍCIO BÁSICO

PLANO SABESPREV MAIS

PLANO REFORÇO

Modelo: Benefício Definido 
CNPb¹: 1990.0014-83 
Participantes: 3.762 ativos e 7.235 assistidos 
Patrimônio líquido: R$ 2,30 bilhões 
Rentabilidade líquida: 8,48% 
Contribuições²: R$ 78,8 milhões 
Pagamentos de benefícios e Resgates: R$ 154 milhões 
Fechado para novas adesões desde 10/06/2010

Modelo: Contribuição Definida 
CNPb¹: 2010.0021-56 
Participantes: 8.655 ativos e 1.018 assistidos 
Patrimônio líquido: R$ 953,98 milhões 
Rentabilidade líquida: 3,94% 
Contribuições: R$ 51,3 milhões 
Pagamentos de benefícios e Resgates: R$ 25,2 milhões 
Fechado para novas adesões desde 02/12/2020

O Plano de Benefícios Básico (BD) apresentou déficit atuarial por 15 anos consecutivos e seu 
equacionamento foi o maior desafio da Sabesprev até hoje. Este déficit surgiu a partir de 2001 com 
alteração de algumas premissas atuariais, necessárias para atendimento à legislação e aderência 
à nova realidade da massa de participantes (novas Tábuas de Mortalidade e Entrada em Invalidez, 
composição familiar e taxa de juros). Apenas os ótimos resultados históricos dos investimentos não 
conseguiam frear o crescimento do déficit.

Em 2010, após muitas negociações, foi implantado o Plano de Equacionamento do Déficit. Entretanto, 
o mesmo foi paralisado por uma ação judicial movida pela AAPS e Sintaema, que impedia tanto as 
migrações para o Plano SABESPREV MAIS quanto a cobrança do déficit.

Em 2016, quando a atual Diretoria Executiva da Sabesprev assumiu a gestão da Entidade, o déficit 
atuarial permanecia sem equacionamento, em razão de uma decisão judicial de 2010, acumulando 
R$ 1,108 bilhão. Com a conclusão desta ação, favorável à Sabesprev, ainda em 2016, foi possível 
retomar as migrações entre Planos Previdenciários e iniciar a cobrança do déficit atuarial remanescente 
do Plano BD, de acordo com a legislação.

A manifestação da Previc, favorável à Sabesprev, ocorreu em dezembro/2017. A partir de então, 
passou a ser possível a aplicação do “Limite de Déficit Técnico Acumulado” e do “Ajuste de 
Precificação”, trazendo um alívio de cerca de 30% no valor da Contribuição Extraordinária mensal 
(a partir de 2018).

Com isso no encerramento do exercício 2020 o resultado da Avaliação Atuarial e a posição do 
equacionamento do déficit apurou os seguintes resultados:Modelo: Contribuição Definida 

CNPb¹: 1998.0032-56 
Participantes: 984 ativos e 68 assistidos 
Patrimônio líquido: R$ 81,78 milhões 
Rentabilidade líquida: 3,33% 
Contribuições: R$ 4,8 milhões 
Pagamentos de benefícios e Resgates: R$ 2,3 milhão

¹ - CNPB – Cadastro Nacional de Planos de Benefícios. 

² Contribuições: Em dezembro/2016 iniciou-se a cobrança da Contribuição Extraordinária para 
Equacionamento do Déficit Participante Ativos, Patrocinadora e Assistidos.
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Anualmente a Sabesprev realiza a Avaliação Atuarial, por meio de assessoria externa, sempre 
precedida de estudo de aderência das hipóteses atuariais e convergência da taxa de juros. Este 
procedimento aderente a legislação vigente e às melhores práticas de mercado permite o melhor 
dimensionamento dos compromissos da Fundação.

Os regimes financeiros, métodos de financiamento e premissas atuariais foram mantidos os 
mesmos do ano anterior, com exceção do método de financiamento para financiar os custos dos 
benefícios de aposentadoria programada com reversão em pensão por morte, que foi alterado de 
PUC para Agregado, e atendem às exigências da Resolução CNPC N° 30, de 10/10/2018.

Considerou-se uma taxa de juros atuarial de 5% ao ano, que em conjunção com as demais premissas 
atuariais, aplicadas à massa de participantes gerou um compromisso de R$ 3 bi, ou seja, um incremento 
de 5,26%.

Considerando os valores amortizados no exercício, tanto pelos participantes quanto pelas 
Patrocinadoras, o resultado foi: 1) Equacionamento de déficit vigente desde dezembro/2016: o 
Saldo Remanescente calculado em 31/12/2020 é de (R$ 475 milhões). 2) Déficit Técnico Acumulado 
a partir de 2017 (sem cobertura): o Saldo calculado em 31/12/2020 é de (R$208,6 milhões). Porém, 
aplicando-se o Ajuste de Precificação de R$ 146,4 milhões, o Déficit Técnico Acumulado Ajustado 
é de (R$ 62 milhões). Dessa forma, não há necessidade de implantar outras contribuições 
extraordinárias para déficit nesse momento, de acordo com as prerrogativas legais.

Este Plano considera o perfil conjunto dos participantes, ou seja, as características de cada um e de 
cada família, bem como as movimentações, como casamentos, filhos, invalidez, óbitos (estrutura 
de custo atuarial), que influencia no resultado conjunto do plano.

Todas as movimentações, já considerando a aplicação das premissas atuariais, demonstrou que 
os compromissos do plano aumentaram, porém com a amortização do déficit em equacionamento 
e a performance de investimentos, temos um plano equilibrado, cujo o déficit ajustado apresentado 
não acarretará aumento neste momento da contribuição para déficit.

Com a implantação da contribuição para cobertura do Déficit, em dezembro de 2016, a sustentabilidade 
do Plano BD foi retomada, inclusive com a melhoria do fluxo de caixa corrente:

Desde então, o pagamento das Contribuições Extraordinárias tem contribuído para a elevação 
patrimonial, na ordem de aproximadamente R$ 325 milhões (até dezembro/2020), comparado ao 
cenário anterior, de não pagamento das Contribuições Extraordinárias. Salientamos que o valor 
informado, foi feito com base em cálculos financeiros e não possui os efeitos das avaliações  atuariais.

PLANO DE EQUACIONAMENTO
DO DÉFICIT VIGENTE

AVALIAÇÃO ATUARIAL 2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMôNIO DO 
PLANO DE BENEFÍCIOS BÁSICO
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Este Plano também é modelado em Contribuição Definida, sem benefício de risco de morte e 
invalidez, chamado de Contribuição Definida Pura, sendo assim o Reforço é totalmente isento de 
risco atuarial. 

Em 2020 houve uma queda nos valores aportados de forma esporádica, cerca de 23% em relação 
a 2019, possivelmente em função do cenário econômico devido à Covid 19. Além  disso, a rentabilidade 
histórica acumulada deste Plano, de julho/1998 à dezembro/2020 é de 1.978,08%. Ou seja, com 
média anual de 14,44%.

Este Plano é modelado em Contribuição Definida, porém, com benefícios de risco, financiados pelo 
regime misto. Para esses benefícios (aposentadoria por invalidez e pensão por morte de ativos) é 
considerada a parcela pelo regime de capitalização, com projeção de saldo em nome do participante. 

No que tange a parcela avaliada por Repartição de Capitais de Cobertura, foi aprovada a proposta 
de alteração regulamentar do Plano, com início de vigência a partir de 02/12/2020, e consequente 
alteração na metodologia do cálculo de benefícios risco na concessão de Aposentadoria por 
Invalidez ou de Pensão por Morte. Anteriormente à aprovação da proposta de alteração regulamentar, 
o benefício correspondia à última Contribuição Normal realizada pela Patrocinadora, multiplicada 
pelo número de meses entre o mês da DIB e o último dia do mês em que o Participante completar 
60 anos de idade. A partir da aprovação da alteração regulamentar, o benefício será calculado 
considerando a soma da última Contribuição Normal realizada pela Patrocinadora e Contribuição 
Básica realizada pelo Participante multiplicada pelo número de meses entre o mês da DIB e o último 
dia do mês em que o Participante completar 60 anos de idade. 

Destaca-se ainda que as reservas do Plano cresceram cerca de 6,68% em 2020, já considerando 
as saídas com pagamento de benefícios e resgates, bem como as entradas de contribuições e 
rentabilidade.

Desde 2017 não há déficit atuarial consignado no balanço, pois em 2016 a Patrocinadora optou 
por pagar à vista as Contribuições Extraordinárias para Déficit e Incentivo de todos os participantes 
que migraram para o Plano SABESPREV MAIS, tanto nas migrações de 2010 quanto nas de 2016.

Em 2020, a Sabesprev realizou campanhas junto aos participantes com o objetivo de: promover os 
planos previdenciários; atrelar a imagem da Sabesprev ao futuro de cada participante; esclarecer 
dúvidas; e criar oportunidades para ampliação das poupanças previdenciárias. O resultado foi 
o incremento do faturamento mensal em 2,23% da receita com contribuições. Em comparação a 
2019, ocorreu um aumento de 31,36% em relação aos valores recebidos de Contribuições Esporádicas.

As diretrizes para a gestão dos investimentos dos 
recursos dos Planos de Benefícios são estabelecidas 
nas Políticas de Investimento, anualmente elaboradas 
pela Diretoria Executiva, com o apoio do Comitê de 
Investimentos e de Consultorias Especializadas de 
mercado, e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. A 
aplicação dos recursos também observa a legislação que 
rege o segmento dos Fundos de Pensão no Brasil. 
Cada Plano de Benefício Previdenciário e, também 
o Plano de Gestão Administrativa (PGA), possui sua 
própria Política de Investimento.

O Detalhamento da Carteira de Investimentos está 
no RAIP 2019 – Versão Completa.

PLANO DE REFORÇO

PLANO SABESPREV MAIS

POLÍTICAS DE INVESTIMENTO

Anualmente um atuário externo independente realiza a Avaliação Atuarial dos Planos Previdenciários, 
conforme procedimento previsto no Art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001. O objetivo é dimensionar 
o valor das reservas matemáticas e de outros compromissos dos Planos, estabelecendo o Plano 
Anual de Custeio com hipóteses atuariais adequadas às características do Plano e à massa de 
participantes.

A Sabesprev realiza anualmente os testes de aderência das hipóteses atuariais e convergência 
da taxa de juros, atestadas pelo atuário responsável pelo Plano, sendo aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo.

GESTÃO ATUARIAL
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HIPÓTESES ATUARIAIS SITUAÇÃO PATRIMONIAL
Na Avaliação Atuarial 2020 foram utilizadas as hipóteses apresentadas a seguir: As demonstrações contábeis de 2020 foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes 

que emitiu parecer, observando as práticas contábeis e nível de controles internos e governança 
adotadas pela Entidade, conforme a seguir:

RElATÓRIO DO AuDITOR INDEPENDENTE SObRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁbEIS 
PREVIDENCIAIS (aguardando o final da auditoria externa previsão 19/03/2021)

AOS DIRETORES E PARTICIPANTES DA FuNDAÇãO SAbESP DE SEGuRIDADE SOCIAl 
SAbESPREV (SãO PAulO - SP)

OPINIãO

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação SABESP de Seguridade Social – SABESPREV 
(“SABESPREV” ou “Entidade”), que compreenderam o balanço patrimonial consolidado (representado 
pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de 
consolidado, por definição da Resolução CNPC no 29) em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa 
e as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo 
líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do 
plano para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da SABESPREV e 
individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado e por 
plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC). 

¹ – O relatório dos auditores independentes completo está disponível nas demonstrações contábeis 
2020 e no RAIP completo, no site da Sabesprev
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BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO - SINTÉTICO*

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO
LÍQUIDO POR PLANOS*

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos em milhares de reais)

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos em milhares de reais)

*As Demonstrações do Ativo Líquido por Planos estão disponíveis nas Demonstrações Contábeis da 
Gestão Previdencial de 2020.

*O Balanço Patrimonial Consolidado completo está disponível nas Demonstrações Contábeis da 
Gestão Previdencial de 2020.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO
DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANOS*

DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DAS 
PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANOS* 

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos em milhares de reais) Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos em milhares de reais)

*As Demonstrações da Mutação do Ativo Líquido por Planos estão disponíveis nas Demonstrações 
Contábeis da Gestão Previdencial de 2020.

*As Demonstrações das Provisões Técnicas por Planos estão disponíveis nas Demonstrações 
Contábeis da Gestão Previdencial de 2020.



18 19SABESPREV - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE - 2020 SABESPREV - RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE - 2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
PREVIDENCIAIS
A Resolução GCPC nº 29/2009 estabelece um limite máximo para despesas administrativas das 
EFPC submetidas à LC nº 108. As EFPC podem optar pelos limites equivalentes a 1% dos Recursos 
Garantidores ou 9% da soma das contribuições e benefícios (TAF e Carregamento, respectivamente). 

O limite anual das Despesas Administrativas da Gestão Previdenciária é estabelecido no regulamento 
do Plano de Gestão Administrativa, aprovado pelo Conselho Deliberativo e monitorado pelo Conselho 
Fiscal.

1 - Média das Despesas Administrativas Per Capita das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC) do ano de 2019, divulgado pela PREVIC - Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DO PGA 
POR PLANOS*

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (valores expressos em milhares de reais)

*As Demonstrações do PGA por Planos estão disponíveis nas Demonstrações Contábeis da 
Gestão Previdencial de 2020
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

MANIFESTAÇÃO DO
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Fiscal da Fundação Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV, no uso de suas 
atribuições regulamentares cumprindo o que determina o artigo 41 do Estatuto Social da SABESPREV, 
em reunião extraordinária realizada em 19 de março de 2021, concluiu com base em análises 
efetuadas pela Administração e apresentação e avaliação, sem ressalvas, da Grant Thornton Auditores 
Independentes, o exame das demonstrações contábeis, da Gestão Previdencial, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, compreendendo: Balanços Patrimoniais Consolidados, 
Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações da Mutação 
do Ativo Líquido por Planos de Benefícios, Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa 
Consolidada e por Planos de Benefícios, Demonstração das Provisões Técnicas por Planos de 
Benefícios e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. O Conselho Fiscal, de forma 
unânime, deu parecer favorável as Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial do exercício 
de 2020 da Sabesprev.

Foi disponibilizado no Portal de Governança Corporativa para conhecimento e análise dos 
senhores Conselheiros as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2020, relativas 
à Gestão Previdencial, elaboradas em conformidade com a legislação vigente, contendo: balanços 
patrimoniais consolidados; demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social; 
demonstrações da mutação do ativo líquido por planos de benefícios; demonstrações do ativo 
líquido por planos de benefícios; demonstrações do Plano de Gestão Administrativa consolidada 
e por planos de benefícios; demonstrações das provisões técnicas por planos de benefícios; 
notas explicativas às Demonstrações Contábeis; Parecer do Conselho Fiscal n. 01/2020, datado 
de 20/03/2021; e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. Na 
seqüência, foi informado que as Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial foram auditadas 
pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes e ressaltou que as referidas demonstrações 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Sabesprev em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado e por plano 
de benefícios de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar - CNPC. Após análise, os senhores Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade, pela aprovação das Demonstrações Contábeis da Gestão Previdencial do exercício 
findo em 31/12/2020.


