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Apresentação

É

com imensa satisfação que a MSD Prev divulga o Relatório
Anual de Informações de 2017 a seus participantes e
assistidos. Para maior comodidade, elaboramos uma versão
completa e outra versão resumida, disponíveis no site www.
msdprev.com.br.

O Relatório Anual abrange as demonstrações contábeis, o
demonstrativo patrimonial e de resultados dos planos de
benefícios MSD Prev, OBS Prev e Schering-Plough Prev, as
informações sobre o demonstrativo de investimentos de 2017,
a política de investimento para 2018, o relatório atuarial e
os pareceres dos auditores independentes e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
Mais do que uma prestação de contas, esta publicação permite
a você acompanhar a evolução do seu plano de benefícios
rumo a uma aposentadoria sustentável, tornando ainda
mais transparente o relacionamento entre a Entidade, suas
patrocinadoras e participantes.
Boa leitura.
Diretoria-Executiva

RESUMO DO Relatório Anual de Informações 2017

3

2

Mensagem da
Diretoria-Executiva

O

ano de 2017 foi um período de muito trabalho. No mês de abril,
o gerenciamento dos planos OBS Prev e Schering-Plough Prev foi
transferido para a MSD Prev. Em junho, a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (Previc) aprovou as alterações propostas
para o Estatuto da Entidade.

Em novembro, o processo de incorporação dos planos OBS Prev,
Schering-Plough Prev e MSD Prev foi enviado para análise e aprovação da Previc. Em janeiro de 2018, a Previc nos enviou parecer com
algumas exigências. Por fim, em março último, após atendidas todas
as exigências, o processo foi enviado novamente para Previc. Agora
aguardamos para breve a aprovação do processo, que unificará a previdência privada de todos os funcionários do grupo.
Já os investimentos continuaram a ser conduzidos sob a política de
preservação do capital do participante e apuração de lucros em longo
prazo. O resultado foi a expressiva valorização das cotas de todos os
planos em 2017. Na MSD Prev, a rentabilidade atingiu 12,49% no ano.
Na OBS Prev, 13,69%. E na Schering-Plough Prev, 13,67%.
Os números podem ser melhor avaliados em comparação com outros
indicadores. A inflação brasileira ficou em 2,95% no ano. E a caderneta
de poupança sofreu reajuste de 6,61%. Você pode obter mais detalhes
de nosso desempenho financeiro na seção de investimentos deste Relatório Anual.
Procure também informações de sua conta no site www.msdprev.com.br.
E estamos trabalhando em mais uma novidade, para que você tenha o
acesso à MSD Prev em seu smartphone. Isso mesmo, você contará com o
aplicativo exclusivo da Entidade. Aguarde!
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.3 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 PARTICIPANTES DOS PLANOS
Ativos,
autopatrocinados Assistidos
e vinculados (BPD)

Plano
MSD Prev

1.152

110

392.415

OBS Prev

523

75

158.716

Schering-Plough Prev

233

4

47.037

1.908

189

598.168

TOTAL

Anualmente a MSD Prev elabora o orçamento das despesas com a administração dos planos de benefícios, que
são deduzidas do retorno dos investimentos. O gasto total da Entidade em 2017 foi de R$ 2.473 mil na soma dos
três planos gerenciados. As despesas totais mantêm-se
equilibradas, representando 0,41% ao ano sobre o patrimônio total da Entidade, portanto de acordo com as
necessidades reais da administração de seus planos.

Patrimônio
(em R$ mil)

Participantes ativos: Representa o número de funcionários contribuintes
ao plano; Autopatrocinados: Ex-funcionários que optaram por continuar a
contribuir aos planos da MSD Prev após seu desligamento da patrocinadora;
Vinculado (BPD): Ex-funcionários que optaram por deixar os recursos nos
planos da MSD Prev até completarem a idade para início da aposentadoria
pelo plano; Assistidos: Aposentados e pensionistas do plano.

DESPESAS COM GESTÃO DA ENTIDADE (EM R$ MIL)
2017

Serviços de terceiros

3.2 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

598,17*

2017

347,27

2016
2015
2014
2013

298,20
254,80

ScheringPlough Prev

Total

640

229

101

970

4

2

1

7

Tributos
TOTAL

Em 2017, a MSD Prev passou a gerenciar três planos
de previdência: MSD Prev, OBS Prev e Schering-Plough
Prev. Para 2018, está prevista a unificação dos planos,
o que fortalecerá ainda mais a Entidade e trará vantagens para todos os participantes.
Total (Em R$ milhões)

Obs
Prev

INVESTIMENTOS
Despesas gerais

Ano

Msd
Prev

102

977

0,22%

0,16%

560

111

32

703

Treinamentos/Congresso e
Seminários

7

3

1

11

Viagens e Estadias

7

Pessoal e Encargos

72%

Serviços de Terceiros

16%

16%
0%

218

Despesas Gerais

39

18

7

64

Tributos

36

3

2

41

1.007

353

136

1.496

% do patrimônio social

0,26%

0,22%

0,29%

0,25%

TOTAL (Investimentos +
Administração)

1.651

584

238

2.473

% do patrimônio social

0,42%

0,37%

0,51%

0,41%

392.415 158.716

47.037

598.168

Patrimônio social em
31/12/17

* Patrimônio social após a transferência de gerenciamento dos planos
OBS Prev e Schering-Plough Prev para a MSD Prev.

5

7

358

TOTAL

17%
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231
0,15%

ADMINISTRAÇÃO

Variação

219,80

644
0,16%

% do patrimônio social

94

670

GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A MSD Prev é administrada e fiscalizada pelos seguintes órgãos:
I - Conselho Deliberativo e Diretoria-Executiva, como órgãos de administração; e
II - Conselho Fiscal, como órgão de controle interno da Sociedade.
Órgão
Conselho
Deliberativo

Diretoria-Executiva

Conselho Fiscal

Nome

Cargo

Representante

Wilson Carlos Pereira Ivo

Presidente

Patrocinadora

Fernando Justino Marques

Conselheiro

Patrocinadora

Alexandre Augusto Correa

Conselheiro

Participante

Fábio Frochtengarten

Diretor Superintendente e AETQ (*)

Patrocinadora

José Angelo Françolin

Diretor

Patrocinadora

Odair da Rocha Castro Junior

Diretor e ARPB (**)

Patrocinadora

Carlos Kanji Cesar Kamijo

Presidente

Patrocinadora

Lucas Thomé Silveira

Conselheiro

Patrocinadora

José Maria do Nascimento Filho

Conselheiro

Participante

(*) AETQ: Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado; (**) ARPB: Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios; Administração: José
Angelo Françolin (tel.: (11) 5189-7929) e Elisangela Chaves (tel.: (11) 5189-7514)
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Educação financeira e
previdenciária

Sua poupança inteligente
O país inicia a retomada de crescimento: saiba como cuidar da aposentadoria
num cenário de inflação estável e juros baixos

O

Brasil vive um momento de recuperação econômica. Após dois anos de forte recessão, o produto
interno bruto voltou a crescer 1% em 2017. A inflação
baixou para 2,95%, a menor dos últimos 19 anos. A
taxa básica de juros (Selic) foi reduzida para 6,5% ao
ano. As expectativas do mercado financeiro no início
de abril deste ano mostram indicadores importantes
para quem deseja cuidar da aposentadoria num cenário de inflação estável e juros baixos. A economia pode
crescer 2,8% em 2018 e 3% em 2019. A inflação foi estimada em 3,5% este ano e 4,1% ano que vem. E os juros podem baixar a 6,25% este ano e chegar a 8% ano
que vem. Diante desses números, a pergunta que você
deve fazer é: “Como esses indicadores podem influenciar minha aposentadoria?” Conhecer e acompanhar
sua evolução pode fazer toda a diferença para você
cuidar de suas finanças pessoais e alcançar um padrão
de vida sustentável hoje e na aposentadoria de forma
tranquila e planejada. Vamos entender como podem
afetar sua vida.

1. Investimentos financeiros

2. Previdência Privada

Você pode entender a dinâmica do mercado financeiro
de uma forma simples. Só existem dois tipos de agentes envolvidos: um que deseja tomar dinheiro emprestado para realizar sonhos, ampliar negócios ou quitar
dívidas, e outro que tem dinheiro e deseja potencializar seu ganho emprestando a juros que se baseiam no
cenário descrito acima. Preste atenção principalmente
na taxa Selic – que influencia diretamente a rentabilidade dos vários investimentos de renda fixa, entre eles
a poupança e os títulos públicos e privados. Dessa forma, quanto menor for a taxa Selic e a inflação, menor
será a sua remuneração bruta nesses investimentos.
O contrário também é verdadeiro, mas tome cuidado
com a inflação e o ganho real de cada investimento.
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Se você tem plano de previdência em fundo de pensão,
como a MSD Prev, a queda dos juros tende a trazer menor rentabilidade para seu patrimônio. Mas neste momento vale fazer uma reflexão sobre a diferença entre
seu fundo de pensão (previdência fechada) e os planos oferecidos por bancos e seguradoras (previdência
aberta). Os planos abertos, como PGBL e VGBL, também são impactados e costumam render ainda menos,
a depender das taxas cobradas. A taxa de carregamento, que incide sobre cada depósito, pode ficar entre
0% e 4%. Já a taxa de administração, cobrada sobre o
patrimônio acumulado, pode ficar entre 0,5% a 2,5%
ao ano. Com isso, acabam afetando a rentabilidade
mensal e o patrimônio final do cliente. Por outro lado,
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na previdência fechada geralmente se cobra de 0,3%
a 0,7% ao ano sobre o patrimônio, o que proporciona
melhores condições para você atingir sua aposentadoria sustentável. Portanto, analise suas opções em longo
prazo e, se for o caso, faça a portabilidade dos recursos
do seu PGBL para seu fundo de pensão. Ou vale até
mesmo portar seu dinheiro para outro plano aberto
mais vantajoso que você encontre. Além de comparar
taxas, é essencial conhecer e respeitar o seu perfil de
investidor. Lembre-se, a longevidade do brasileiro aumenta a cada ano, tenha clara a finalidade de longo
prazo para que está guardando este dinheiro. Sua tomada de decisão consciente deverá estar alinhada com
seu projeto de vida para o momento de se aposentar.

O risco nesse cenário é o endividamento sem controle
das famílias, que tendem a se presentear com consumo de bens sem o devido planejamento no orçamento.
Tome cuidado para não colocar em risco a saúde do
orçamento doméstico, sabotando assim suas prioridades reais, como poupar para estudos, saúde, seguro,
aposentadoria e para uma reserva de emergência.

Concluindo, nos melhores ciclos da economia – e
também nos piores –, esperamos que você reflita:
Qual será seu padrão de vida desejável na aposentadoria? Quanto você deverá acumular na MSD Prev para
alcançar a renda necessária? E outras rendas, como
você terá? Quais serão seus direitos na aposentadoria pública? Você está preparado para viver até os 100
anos? Agora, se você ainda se pergunta qual o melhor
momento para iniciar a poupança para a aposentadoria, lembre-se da regra de ouro: adquira o hábito de
poupança desde cedo, ou seja, de preferência desde o
primeiro contato com dinheiro. Seja prudente!

3. Consumo e Endividamento

Com a retomada do crescimento da economia e do emprego, e com a queda da taxa Selic, gradualmente se
espera a baixa dos juros cobrados pelas instituições nos
contratos de empréstimos, financiamentos e cartões
de crédito, o que estimula o consumo da população.
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Gestão dos Investimentos

Informamos que, em 2017, os resultados apurados nos investimentos dos ativos da MSD Prev estão em consonância
com as Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade e divulgadas aos participantes. A alocação dos ativos entre os segmentos respeita os limites de aplicação previstos na legislação em vigor (Res.
CMN nº 3.792, de 24/09/2009, Res. nº 3.846, de 25/03/2010, e Res. nº 4.275, de 31/10/2013).
RENTABILIDADE DA COTA LÍQUIDA VERSUS INDICADORES (2012-2017)
Em 2017, a rentabilidade líquida repassada à cota dos planos foi de 12,49%, 13,69% e 13,67%, respectivamente para os planos MSD Prev, OBS Prev e
Scharing-Plough Prev. Já nos últimos seis anos, o ganho acumulado chegou a 85,99%, 87,26% e 81,69%, respectivamente, enquanto a inflação medida pelo
IPCA variou 44,44% e a caderneta de poupança, 51,40%. O retorno dos planos da Entidade também foi bastante superior ao do mercado de ações, medido pelo
índice Ibovespa, que acumulou 34,61% no período, e foi compatível com o índice de referência das aplicações de renda fixa (CDI bruto), que chegou a 82,09%.
Ano

(1) MSD Prev

(1) OBS Prev

(1)ScheringPlough Prev

(2) Poupança

(3) IPCA

(4) Renda Fixa
(CDI)

(5) Renda Variável
(Ibovespa)

2012

14,74%

17,67%

16,90%

6,57%

5,84%

8,41%

7,40%
-15,51%

2013

-2,61%

-2,72%

-3,17%

6,32%

5,91%

8,05%

2014

12,98%

9,70%

8,52%

7,08%

6,41%

10,82%

-2,91%

2015

14,58%

8,25%

6,58%

8,07%

10,67%

11,93%

-13,31%

2016

14,30%

21,17%

22,09%

8,31%

6,29%

14,00%

38,93%

2017

12,49%

13,69%

13,67%

6,61%

2,95%

9,93%

26,86%

ACUMULADO

85,99%

87,26%

81,69%

51,40%

44,44%

82,09%

34,61%

Saiba mais sobre os indicadores financeiros da tabela: (1) MSD Prev, OBS Prev e Schering-Plough Prev: rentabilidade líquida de impostos e taxas de administração
dos gestores de investimentos; (2) Caderneta de poupança: é o investimento mais popular do país; (3) IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo:
índice que mede a inflação oficial brasileira, calculado pelo IBGE; (4) CDI - Certificado de Depósito Interbancário: é a mais conhecida referência para aplicações de
renda fixa (rentabilidade bruta); (5) Ibovespa (fechamento): é o índice mais conhecido da bolsa brasileira, utilizado como referência para aplicações de renda variável.
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

(Base: dezembro - em R$ mil)

Na MSD Prev, a prioridade dos investimentos é a proteção do capital do participante dos planos MSD Prev, OBS Prev e Schering-Plough Prev. Por
esse motivo, cerca de 84% do patrimônio dos planos estavam aplicados no segmento de renda fixa em dezembro de 2017. Outros investimentos
destinavam-se a diversificação de capital e captação de maior rentabilidade em longo prazo.
MSD PREV
2017

2016

Renda fixa

R$ mil
84,67% 330.651

Renda fixa

R$ mil
85,09% 292.882

Investimentos estruturados

7,57%

29.565

Investimentos estruturados

7,97%

27.433

Investimentos no exterior

7,75%

30.256

Investimentos no exterior

6,92%

23.827

Caixa

0,01%

37

Caixa

0,02%

59

Empréstimos e financiamentos

-

-

Empréstimos e financiamentos

Total: 390.509

-

-

Total: 344.201

OBS PREV

SCHERING-PLOUGH PREV
2017
Renda fixa

2017
R$ mil
84,74% 134.180

Renda fixa

84,61%

R$ mil
39.403

Investimentos estruturados

7,56%

11.982

Investimentos estruturados

7,69%

3.581

Investimentos no exterior

7,66%

12.139

Investimentos no exterior

7,70%

3.586

Caixa

0,00%

5

Caixa

0,00%

1

Empréstimos e financiamentos 0,04%

58

-

-

Empréstimos e financiamentos

Total: 158.364

Total: 46.571

CONSOLIDADO
2017
Renda fixa

2016
R$ mil
84,69% 504.234

Renda fixa

R$ mil
85,09% 292.882

Investimentos estruturados

7,57%

45.128

Investimentos estruturados

7,97%

27.433

Investimentos no exterior

7,72%

45.981

Investimentos no exterior

6,92%

23.827

Caixa

0,01%

43

Caixa

0,02%

59

Empréstimos e financiamentos 0,01%

58

Empréstimos e financiamentos

Total: 595.444

-

-

Total: 344.201

PGA CONSOLIDADO
2017
Renda fixa

2016
84,68%

R$ mil
431

Renda fixa

92,70%

R$ mil
457

Investimentos estruturados

7,66%

39

Investimentos estruturados

4,26%

21

Investimentos no exterior

7,66%

39

Investimentos no exterior

3,04%

15

Caixa

-

-

Caixa

Total: 509

-

-

Total: 493

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2017
É o documento enviado para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que apresenta o valor total dos recursos do plano
administrado pela MSD Prev e aqueles registrados nos balancetes dos planos de aposentadoria e do Plano de Gestão Administrativa. Informações
da MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada: Código: 3811; Sigla: MSD Prev; Plano de Aposentadoria MSD Prev: CNPB 1998.004783; Plano de
Benefícios OBS: CNPB 2010.004892; Plano de Benefícios Schering-Plough: CNPB 2006.006592; Plano de Gestão Administrativa: CNPB 9970.000000.
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL (valores em R$ mil)
Total Demonstrativo de Investimentos
Total Recursos do Plano
Diferença

MSD PREV
390.509
390.509
0
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OBS PREV
158.363
158.363
0
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SCHERING-PLOUGH PREV
46.571
46.571
0

PGA
509
509
0

Gestão dos Investimentos

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2018
É o documento que estabelece as regras e condições para a aplicação dos recursos dos planos de benefícios administrados pela MSD Prev no mercado
financeiro. A Política de Investimento é desenvolvida com base no grau de tolerância a risco e objetivos de investimentos de longo prazo, garantindo
uma gestão prudente e eficiente, visando à manutenção do equilíbrio entre seus ativos (aplicações financeiras) e passivo (dívidas). Informações da MSD
Prev - Sociedade de Previdência Privada: Código: 3811; Sigla: MSD Prev.
Plano de Aposentadoria MSD Prev: CNPB 1998.004783 / Plano de Benefícios OBS: CNPB 2010.004892 /
Plano de Benefícios Schering-Plough: CNPB 2006.006592 / Plano de Gestão Administrativa (PGA): CNPB 9970.000000 / Período: Janeiro a dezembro/2018
TAXA MÍNIMA ATUARIAL/ÍNDICE DE REFERÊNCIA — INDEXADOR POR PLANO/SEGMENTO
PLANOS MSD PREV, SCHERING-PLOUGH PREV E PGA
Participação %

Plano/Segmento

Percentual Indexador

Indexador

Taxa de Juros % a.a.

68,45

Plano

100,00

SELIC

0,00

12,05

Plano

100,00

IMA-B

0,00

1,50

Plano

100,00

IBrX

0,00

18,00

Plano

100,00

INPC

5,00

85,00

Renda Fixa

100,00

SELIC

0,00

15,00

Renda Fixa

100,00

IMA-B

0,00

100,00

Renda Variável

100,00

IBrX

0,00

100,00

Investimentos Estruturados

100,00

INPC

5,00

100,00

Investimentos no Exterior

100,00

INPC

5,00

PLANO OBS PREV
Participação %

Plano/Segmento

Indexador

Taxa de Juros % a.a.

67,60

Plano

Percentual Indexador
100,00

SELIC

0,00

11,90

Plano

100,00

IMA-B

0,00

1,50

Plano

100,00

IBrX

0,00

18,00

Plano

100,00

INPC

5,00

1,00

Plano

115,00

SELIC

0,00

85,00

Renda Fixa

100,00

SELIC

0,00

15,00

Renda Fixa

100,00

IMA-B

0,00

100,00

Renda Variável

100,00

IBrX

0,00

100,00

Investimentos Estruturados

100,00

INPC

5,00

100,00

Investimentos no Exterior

100,00

INPC

5,00

100,00

Empréstimos e Financiamentos

115,00

SELIC

0,00

Índice de referência: Indica a meta de rentabilidade de longo prazo para o plano de benefícios. É expressa em índice de preços somado com a taxa
de retorno real. Na MSD Prev, representa a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 5% ao ano.

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO
Período

Segmento

Nome

CPF

Cargo

01/01/2018 a 31/12/2018

Plano

Fabio Frochtengarten

147.645.538-48

Diretor Superintendente

Data de aprovação pelo Conselho Deliberativo: 20/12/2017
CONTROLE DE RISCOS
Os riscos em questão são aqueles aos quais a MSD Prev acredita estar exposta e, portanto, precisa monitorá-los de forma mais ativa. São eles:
(1) Risco Mercado

(4) Risco Legal

(2) Risco de Liquidez

(5) Risco de contraparte

(3) Risco Operacional

(6) Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim

Dispõe de Manual: Sim

Possui modelo proprietário de risco: Não

Dispõe de Manual: Não

Realiza Estudos de ALM: Não
Observação: O apreçamento dos ativos é realizado por instituições terceirizadas contratadas pela EFPC.
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LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANOS MSD PREV, SCHERING-PLOUGH PREV E PGA
Segmento

Mínimo

Alvo

Máximo

Limite Legal (Res. CMN 3792)

Renda Fixa

65,00%

80,50%

100,00%

100,00%

Renda Variável

0,00%

1,50%

15,00%

70,00%

Investimentos Estruturados

0,00%

9,00%

10,00%

20,00%

Investimentos no Exterior

0,00%

9,00%

10,00%

10,00%

(1) A MSD Prev observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim
(2) Utiliza derivativos? Sim
(3) Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim
(4) Existência de sistema de controles internos? Sim
(5) O plano possui Perfis de Investimentos? Não
Observações: As operações com derivativos devem observar o disposto na legislação vigente. Toda a gestão é terceirizada, logo a avaliação de riscos e controles internos
é efetuada pelo gestor. Como a Entidade possui uma estrutura enxuta, focada no controle de risco, e atribui, em grande parte, a discricionariedade da administração dos
recursos a gestores terceirizados, decidiu-se que, ao longo da vigência desta Política, os princípios socioambientais serão observados sempre que possível.

PLANO OBS PREV
Segmento

Mínimo

Alvo

Máximo

Limite Legal (Res. CMN 3792)

Renda Fixa

50,00%

79,50%

100,00%

100,00%

Renda Variável

0,00%

1,50%

15,00%

70,00%

Empréstimos e Financiamentos

0,00%

1,00%

15,00%

Investimentos Estruturados

0,00%

9,00%

10,00%

20,00%

Investimentos no Exterior

0,00%

9,00%

10,00%

10,00%

(1) A MSD Prev observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim
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PARECER ATUARIAL

Valores em R$

É o resultado de um estudo técnico (avaliação atuarial)
realizado anualmente nos planos de benefícios administrados pela Entidade. Este documento é elaborado e
assinado por um atuário (profissional especializado em
previdência) e deve trazer todas as informações pertinentes ao estudo realizado, como os principais resultados, as hipóteses utilizadas e, principalmente, a conclusão do atuário em relação ao estudo. As informações
estatísticas e financeiras dos planos e suas respectivas
regras regulamentares também são fundamentais para
o estudo, que tem como objetivo principal avaliar a
saúde financeira dos planos e determinar os custos que
serão praticados no ano seguinte.

381.340.878,07

Provisões Matemáticas

381.340.878,07

• Benefícios Concedidos

61.621.442,47

– Contribuição Definida

61.621.442,47

Saldo de Conta de Assistidos

319.719.435,60

– Contribuição Definida

319.719.435,60

Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)

175.106.587,78

Saldo de Contas – Parcela Participantes

144.612.847,82

Fundos

11.073.811,79

Fundo Previdencial

10.743.258,47

Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar

10.740.415,14

Fundo Administrativo
Fundo de Investimento

Hipóteses e Métodos Atuariais

Por ser o Plano de Aposentadoria MSD Prev estruturado na modalidade de contribuição definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta
formados pelas contribuições acrescidas do retorno de
investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de
quaisquer hipóteses para determinação dos compromissos.

61.621.442,47

• Benefícios a Conceder

Outros Previsto em Nota Técnica Atuarial

PARECER ATUARIAL – PLANO DE
APOSENTADORIA MSD PREV

2.843,33
330.553,32
0,00

Conclusão

Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis
pela avaliação atuarial anual regular do Plano de Aposentadoria MSD Prev, informamos que o plano encontra-se financeiramente equilibrado, em conformidade
com os princípios atuariais geralmente aceitos.

Patrimônio de Cobertura, Provisões e
Fundos do Plano

Este parecer atuarial foi elaborado para a MSD Prev –
Sociedade de Previdência com o propósito de apresentar os resultados da avaliação atuarial em 31/12/2017.
Este documento não se destina ou deve ser utilizado
para outros fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers
Watson tem responsabilidade apenas com a MSD Prev
– Sociedade de Previdência em relação a todas as ques-

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses
e os métodos anteriormente mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do
Plano e dos Fundos em 31/12/2017 é a seguinte:
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tões relativas a este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito
ou responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal
destinatário.

Valores em R$

Willis Towers Watson
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2018.

Provisões Matemáticas

134.390.633,48

• Benefícios Concedidos

29.599.690,43

– Contribuição Definida

14.939.103,43

Saldo de Conta de Assistidos

PARECER ATUARIAL – PLANO DE
BENEFÍCIOS OBS
Hipóteses e Métodos Atuariais

O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo de
interação entre a Willis Towers Watson e a MSD Prev
– Sociedade de Previdência, e conta com o aval das
patrocinadoras do Plano de Benefícios OBS, conforme
determina a redação vigente da Resolução CGPC nº
18/2006 e da Instrução n° 23, de 26/06/2015.

Hipóteses Atuariais

2017

2016

Taxa Real Anual de Juros

4,91%

5,50%

Fator de determinação do Valor Real ao
Longo do Tempo dos Benefícios da Entidade

100%

100%

RP-2000
Geracional1

RP-2000
Geracional1

Tábua de Mortalidade de Inválidos

MI-85

MI-85

Indexador do Plano

INPC

INPC

14.939.103,43
14.660.587,00
12.881.068,00
1.779.519,00

• Benefícios a Conceder

104.790.943,05

– Contribuição Definida

104.790.943,05

Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)

52.341.002,39

Saldo de Contas – Parcela Participantes

52.449.940,66

Equilíbrio Técnico

2.419.154,67

• Resultados Realizados

2.419.154,67

– Superávit Técnico Acumulado

2.419.154,67

Reserva de Contingência

2.419.154,67

Fundos
Fundo Previdencial

Para a apuração das provisões matemáticas e custos
foram utilizadas as seguintes hipóteses e métodos atuariais:

1

136.809.788,15

• Benefício Definido Estruturado em Regime
de Capitalização
– Valor Atual dos Benefícios Futuros
Programados
– Valor Atual dos Benefícios Futuros Não
Programados

Helio Okuma
MIBA nº 1.297
Viviam Microni Macedo Alves
MIBA nº 1.982

Tábua de Mortalidade Geral

Patrimônio de Cobertura do Plano

21.906.623,28
21.906.623,28

Fundo Administrativo

0,00

Fundo de Investimento

0,00

Conclusão

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são
estimativas e baseadas em premissas sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do
ponto de vista atuarial, não são avaliadas. Outras regras
são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers
Watson adota aproximações em seus cálculos que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados que seriam obtidos usando
cálculos mais detalhados ou dados mais precisos.

 Tábuas específicas por sexo e geracionais com escala AA e ano-base
2000.

Em caso de reversão do benefício de aposentadoria em
pensão, o beneficiário utilizado será o dependente vitalício mais jovem.

As premissas atuariais adotadas foram determinadas
através de estudos de aderência elaborados conforme
a legislação vigente.

Patrimônio de Cobertura, Provisões e
Fundos do Plano

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer devido a
diversos fatores, entre eles destacamos: experiência do
plano diferente da prevista nas premissas econômicas
ou demográficas; alteração nas premissas econômicas
ou demográficas; mudança nas regras do plano e/ou
na legislação; e eventos significativos ocorridos nas patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e
alienações.

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses
e os métodos anteriormente mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do
Plano e dos Fundos em 31/12/2017 é a seguinte:

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos dados
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e informações de responsabilidade da entidade e suas
patrocinadoras.

Valores em R$

Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis
pela avaliação atuarial anual regular do Plano de Benefícios OBS, informamos que o plano encontra-se em
superávit técnico. O resultado tem como causa preponderante a rentabilidade acima da meta atuarial auferida no ano de 2017.

46.693.273,82

Provisões Matemáticas

46.693.273,82

• Benefícios Concedidos

643.618,68

– Contribuição Definida

643.618,68

Saldo de Conta de Assistidos

Este parecer atuarial foi elaborado para a MSD Prev –
Sociedade de Previdência com o propósito de apresentar os resultados da avaliação atuarial em 31/12/2017.
Este documento não se destina ou deve ser utilizado
para outros fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers
Watson tem responsabilidade apenas com a MSD Prev
– Sociedade de Previdência em relação a todas as questões relativas a este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito
ou responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal
destinatário.

643.618,68

• Benefícios a Conceder

46.049.655,14

– Contribuição Definida

46.049.655,14

Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)

21.395.297,05

Saldo de Contas – Parcela Participantes

24.654.358,09

Fundos
Fundo Previdencial

343.565,78
343.565,78

Fundo Administrativo

0,00

Fundo de Investimento

0,00

Conclusão

Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano de
Benefícios Schering-Plough, informamos que o plano
encontra-se financeiramente equilibrado em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos.

Willis Towers Watson
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2018.
Helio Okuma
MIBA nº 1.297
Viviam Microni Macedo Alves
MIBA nº 1.982

Este parecer atuarial foi elaborado para a MSD Prev –
Sociedade de Previdência com o propósito de apresentar os resultados da avaliação atuarial em 31/12/2017.
Este documento não se destina ou deve ser utilizado
para outros fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers
Watson tem responsabilidade apenas com a MSD Prev
– Sociedade de Previdência em relação a todas as questões relativas a este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito
ou responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal
destinatário.

PARECER ATUARIAL – PLANO DE
BENEFÍCIOS SCHERING-PLOUGH
Hipóteses e Métodos Atuariais

Por ser o Plano de Benefícios Schering-Plough Prev estruturado na modalidade de contribuição definida, as
provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta
formados pelas contribuições acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses para determinação dos compromissos.

Willis Towers Watson
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2018.

Patrimônio de Cobertura, Provisões e
Fundos do Plano

Helio Okuma
MIBA nº 1.297
Viviam Microni Macedo Alves
MIBA nº 1.982

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses
e os métodos anteriormente mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do
Plano e dos Fundos em 31/12/2017 é a seguinte:
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Estão apresentadas em atendimento às disposições
legais, sendo compostas pelos seguintes documentos:
Balanço patrimonial; Demonstração da mutação do
patrimônio social; Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa; Demonstração do ativo líquido dos planos de aposentadoria MSD Prev, OBS e Schering-Plough

Prev; Demonstração da mutação do ativo líquido dos
planos de aposentadoria MSD Prev, OBS e ScheringPlough Prev; Demonstração das provisões técnicas dos
planos de aposentadoria MSD Prev, OBS e ScheringPlough Prev; Notas explicativas às demonstrações contábeis; e Relatório do auditor independente.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - em R$ mil)
É o documento que apresenta a posição do patrimônio da Entidade em 31 de dezembro, sempre comparando-o ao resultado do ano anterior. É
composto pelo Ativo, que representa o conjunto dos bens e direitos da Entidade (aplicação dos recursos), e pelo Passivo, que representa as obrigações
da Entidade (origem dos recursos).
ATIVO

2017

2016

DISPONÍVEL

44

59

REALIZÁVEL

598.958

347.970

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL

179

228

655

534

598.168

347.267

Fundos
599.002

348.029

TOTAL DO PASSIVO

As Notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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Exigível contingencial
Patrimônio social

TOTAL DO ATIVO

2017
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33.324

13.169

599.002

348.029
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - em R$ mil)
A finalidade deste documento é demonstrar as modificações ocorridas durante o exercício em todas as contas que compõem o patrimônio líquido. Faz
clara indicação do fluxo de uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no patrimônio líquido durante o exercício.
A) Patrimônio social – início do exercício
1. Adições
2. Destinações
3. Acréscimo no patrimônio social (1+2)

2017

2016

Variação

347.267

297.656

16,67%

79.393

62.085

27,88%

(20.485)

(12.474)

64,22%

59.908

49.611

20,76%

4. Operações Transitórias

191.993

-

-

B) Patrimônio social – final do exercício (A+3+4)

598.168

347.267

72,25%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - em R$ mil)
É o documento que demonstra a movimentação realizada nas contas administrativas da Entidade, apresentando, de forma clara e objetiva, todas as alterações
que influenciaram o resultado do fundo administrativo.
A) Fundo administrativo do exercício anterior
1.

Custeio da gestão administrativa

2017

2016

Variação

330

330

-

2.594

1.807

43,55%

1.1.	Receitas

2.594

1.807

43,55%

2.	Despesas administrativas

2.473

1.750

41,31%

2.1. Administração previdencial

1.497

1.126

32,95%

2.2. Administração dos investimentos

976

624

56,41%

3.

Constituição/Reversões de contingências administrativas

121

57

112,28%

4.

Reversão de recursos para o Plano de Benefícios

-

-

-

5.

Resultado negativo líquido dos investimentos

6.	Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)
7.

Reversão do Fundo Administrativo (6)

8.	Operações Transitórias
B)

Fundo administrativo do exercício atual (A+7+8)
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Aos Administradores, Conselheiros,
Participantes e Patrocinadoras
MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da MSD Prev
- Sociedade de Previdência Privada (“Entidade”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social, do plano de gestão administrativa, do ativo líquido, da mutação do ativo líquido
e das provisões técnicas do plano de benefícios para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Os responsáveis pela governança da Entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

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

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da MSD Prev - Sociedade de Previdência Privada em 31
de dezembro de 2017 e o desempenho 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).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

Responsabilidades da Administração e da
governança pelas demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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• O
 btemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• A
 valiamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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• C
 oncluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

As demonstrações contábeis da MSD Prev, auditadas
pela PricewaterhouseCoopers, e a respectiva avaliação
atuarial elaborada pela Willis Towers Watson, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
foram devidamente aprovadas sem restrições em reuniões da Diretoria-Executiva, do Conselho Fiscal e do
Conselho Deliberativo, realizadas respectivamente em
23, 26 e 27 de março de 2018.

Veja a íntegra das Notas Explicativas, das atas
de reuniões dos órgãos de administração e
demais documentos na versão completa deste
Relatório Anual de Informações, publicada no
site www.msdprev.com.br.

• A
 valiamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 27 de março de 2018
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Melissa Tuxen Wisnik
Contadora CRC 1SP221490/O-0
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