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PREZADO(A)S PARTICIPANTES / ASSISTIDO(A)S

Com grande satisfação, apresentamos a seguir o RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES (RAI) 2021
da SOMUPP, em versão resumida, no qual encontram-se retratadas as principais informações do Plano
de Benefícios Coopercotia, como a posição patrimonial, as características de sua população, a saúde
atuarial, os investimentos dos recursos e as despesas incorridas.
De forma geral, os resultados apresentados foram bastante satisfatórios, especialmente face às
adversidades ocorridas durante o exercício de 2021, decorrentes das dificuldades geradas pela crise
sanitária e sócio-econômicas, exigindo maior resiliência diante dos desafios e reforçando ainda mais a
importância do planejamento e organização para melhor equilíbrio financeiro e pessoal.
E, ao final de mais um exercício social, não poderíamos deixar de registrar nossos agradecimentos pelo
apoio e confiança com que nos têm contemplado os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal, os colaboradores, os dirigentes da Patrocinadora e os Assistidos, assim como pelo empenho e
esforço desenvolvido pelo quadro funcional da Entidade e pelos prestadores de serviços, possibilitando o
pleno cumprimento de nossas obrigações institucionais.
Maiores detalhamentos estão disponíveis na versão completa do RELATÓRIO, que poderá ser acessada
pelo site da Entidade (www.somupp.com.br), a partir de 29/04/2022.

Informações
PATRIMÔNIO
O Patrimônio Social corresponde aos recursos acumulados para dar cobertura às obrigações do Plano e
fazer frente às despesas com a administração do Plano e da Entidade.
Apesar de não mais possuir Contribuições regulares, principal fonte de recursos para fomento financeiro
do plano, e ainda, da distribuição extraordinária de benefícios temporários, o patrimônio manteve-se
praticamente estável, conforme pode ser verificado no demonstrativo abaixo:
Descrição

Valor
(R$ m il)

1. Patrimônio Social - início do exercício

234.996

2. Adições

13.614

Contribuições Previdenciais

0

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial

8.778

Receitas Administrativas

4.082

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa

754

3. Deduções

(13.703)

Benefícios

(17.697)

Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial
Despesas Administrativas

4. Patrimônio Social - final do exercício

8.076
(4.082)

234.907
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POPULAÇÃO
O quadro geral de participantes (todos assistidos) manteve-se praticamente estável em relação ao ano
anterior, totalizando 112 beneficiários ao final do exercício de 2021, conforme pode ser observado pelo
quadro abaixo:
Descrição

31/12/2020

31/12/2021

115

112

Quantidade de Assistidos
Aposentados (Tem po de Serviço, Idade e Invalidez)
Idade média

46

40

84,52

85,13

Pensionistas

69

72

Idade média

78,72

80,04

PARECER ATUARIAL
O Parecer Atuarial é um documento emitido por profissional tecnicamente habilitado, que atesta a
capacidade do Plano de Benefícios em atender os compromissos com os seus participantes. Os
resultados da Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios Coopercotia, posicionada em 31/12/2021,
elaborada pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial – ETAA, confirma em seu parecer que “O
Patrimônio Social em 31/12/2021 de R$ 234.907.222,13, dá cobertura integral aos compromissos
atuariais, apresentando um resultado superavitário consignado na rubrica EQUILÍBRIO TÉCNICO de
R$ 13.001.907,41, consignados na rubrica RESERVA DE CONTINGÊNCIA”.
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE
Em 2021 os investimentos da SOMUPP permaneceram distribuídos entre os segmentos de Renda Fixa
(majoritariamente) e Imobiliário, estando a alocação dos recursos em conformidade à sua Política de
Investimentos e em consonância aos limites de aplicação estabelecidos pela legislação vigente.
Apesar da alta volatilidade observada no mercado, a rentabilidade global no acumulado do exercício foi
de 5,62%, sendo inferior à taxa atuarial (benchmark: IPCA/IBGE + 3,68% a.a.), porém, registrando uma
performance superior quando comparada a de outras Entidades Fechadas de Previdência
Complementar – EFPCs que obtiveram uma rentabilidade média de 4,77% no mesmo período, segundo
o estudo comparativo de desempenho elaborado pela empresa de assessoria financeira e de riscos,
“Aditus Consultoria e Sistemas”.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM GESTÃO DE RECURSOS
As despesas administrativas correspondem aos custos com a administração do Plano de Benefícios e
da Entidade, e as despesas com a gestão de recursos referem-se ao custeio da gestão terceirizada da
carteira de investimentos financeiros, que no exercício de 2021 totalizaram os seguintes valores:
Valores

Despesas Administrativas

(R$ m il)

Despesas com Gestão
Terceirizada dos Recursos

Serviços de Terceiros

617

Taxa de Administração

Despesas Gerais

424

Taxa de Custódia

Pessoal e Encargos

Total Geral

Valores
(R$ m il)

114
99

3.041

Taxa da CETIP / SELIC

4

4.082

Outras Despesas

69

Total Geral

286

Atenciosamente,

SOMUPP - Sociedade Multipatrocinada
de Previdência Privada
Koiti Tsuda

Ricardo M. Oyagawa

Diretor Superintendente

Diretor Administrativo
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