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x  ApreSentAção

Quando o ano de 2008 terminou, as perspectivas que se apresentavam para 2009 indicavam 

uma retomada de crescimento econômico lenta, com os mais renomados analistas do merca-

do financeiro e do mercado de capitais apontando para, no mínimo, uns 3 a 4 anos de prazo 

nesse sentido.

não foi o que se viu. Apesar de considerada volatilidade, os mercados iniciaram uma trajetória 

de retomada mais rápida do que se poderia imaginar. o comportamento da economia brasi-

leira se tornou exemplar em relação a maior crise de crédito e liquidez das últimas décadas, 

superando com firmeza os efeitos nefastos observados: forte retração das atividades, deflação, 

intervenção/nacionalização de bancos, alto nível de desemprego, entre outros.

em boa hora, nosso país se destacou saindo na frente, com o governo proporcionando crédito 

para fornecer liquidez, reduzindo as taxas de juros, diminuindo os impostos para incentivo à 

aquisição e consumo de produtos da linha branca, automobilística e outros setores, sem falar 

nas ações tomadas para os setores de infraestrutura e habitação, objetivando um crescimento 

com sustentabilidade e geração de milhares de empregos. 

nesse paralelo, destacamos a atuação da Brasiletros ao possuir a tranquilidade e a capacidade 

técnica de aproveitar com eficácia as oportunidades de diversificação de investimentos apre-

sentadas naquele momento.

o excelente resultado positivo dos investimentos em 2009 revalida a importância do compro-

metimento, da vigilância e da prudência na avaliação e na decisão dos investimentos, o que 

propicia serenidade e segurança aos seus participantes e patrocinadores. 

Cabe destacar que no pCA – plano de Complementação de Aposentadoria (benefício defini-

do), além do superávit obtido (mr$ 50,1), reverteu-se o déficit do ano anterior (mr$ 68), e no 

pACv - plano de Aposentadoria de Contribuição variável, pelo resultado superavitário obtido 

(mr$ 17), inicia-se a constituição de reserva de Contingência prevista na legislação.

o projeto gráfico desta edição tem, como pano de fundo, lances ligados ao futebol por estar-

mos em ano da Copa do mundo, em homenagem a esse evento que tanto apaixona os bra-

sileiros, e também para que você, caro participante, sinta-se estimulado a ler o seu conteúdo, 

adquirindo, dessa forma, maiores informações a respeito da gestão da entidade e das boas 

notícias decorrentes dos resultados do ano de 2009.

Um verdadeiro gol de placa.

Boa leitura.

A Diretoria Executiva
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A administração de uma entidade fechada de previdência complementar, como a Brasi-

letros, além de intensa atividade operacional, exige grande esforço extra, não previsto, 

para adequar-se às exigências e alterações de procedimentos estabelecidas pela legislação. 

A Fundação, em 2009, atendeu essa demanda sem aumentar seu corpo funcional ou onerar 

suas despesas administrativas.

Realizações geRenciais 

Área de Compliance

A Brasiletros possui política de Controles internos, consoante a resolução mps/CgpC nº 

13/2004, cuja implantação teve início em 2005. Até dezembro de 2009, foram aprovadas 65 

normas internas, sendo: 55 normativos, 06 instruções, 02 manuais, 01 Código de Ética e Con-

duta e 01 política de segurança da informação e suas devidas atualizações.

no ano findo, ocorreram as seguintes realizações operacionais:

atualização dos fluxogramas sobre os procedimentos internos da entidade;•	

revisão do manual de Cargos e Atribuições;•	

alteração do organograma, adequando a atual estrutura às exigências administrativas e •	

operacionais vigentes nas normas internas da entidade; 

inventário jurídico a partir da análise qualitativa e quantitativa pela Compliance acerca •	

dos processos sob responsabilidade dos escritórios contratados e supervisionados 

pela área Jurídica da Fundação;

atendimento às determinações dos relatórios de Fiscalização emitidos pela spC;•	

efetivação de testes de conformidade quanto à legislação previdenciária vigente, em •	

consonância ao plano de Ação traçado para mitigação dos riscos observados;

suporte às solicitações da Auditoria interna das patrocinadoras, além do intercâmbio de •	

informações quanto ao andamento das recomendações elencadas.

Área Jurídica

encontram-se em tramitação 378 processos judiciais nas esferas estadual, trabalhista e Fede-

ral, cujos principais objetos são:

a)  Concessão do benefício sem os limites etário e de teto de remuneração;

b) revisão do benefício com base nas verbas salariais deferidas em processo trabalhista em 

face da patrocinadora;
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c)  nulidade da migração do plano de Complementação de Aposentadoria – pCA para o plano 

de Aposentadoria de Contribuição variável – pACv, em abril de 1999;

d) Concessão do benefício proporcional às participantes do sexo feminino considerando o 

mesmo percentual de redução do salário-real-de-benefício aplicado aos participantes do 

sexo masculino contando com 30 a 34 anos de tempo de serviço;

e) Conversão dos benefícios de Cruzeiros reais para reais (plano real), por ocasião do reajus-

te anual de outubro de 1994 (diferença de 46,6% referente ao inpC de junho de 1994);

f)  diferença de índice de reajuste;

g) expurgo inflacionário; (março/90 – março/91 – ipC/Btn – reserva de poupança e investi-

mentos); 

h)  restituição da contribuição da patrocinadora para o plano de Benefícios;

i) imposto de renda incidente sobre o benefício do Abono Anual;

j) Anulação de cobrança de débitos do empréstimo imobiliário;

k)  Cobrança de débitos do empréstimo imobiliário;

l) reconhecimento de vínculo empregatício;

m) itBi e iptU e regularização do imóvel de petrópolis.

processo judicial que represente risco significativo ao plano passa por cálculo do montante 

para liquidar a obrigação, sendo este incluído imediatamente no exigível Contingencial.

os valores referentes ao exigível Contingencial encontram-se especificados nas notas explica-

tivas do Balanço 2009.

Área Tecnologia da Informação

o ano de 2009 foi de realinhamento tecnológico com investimento em segurança da informa-

ção e elaboração do plano diretor de sistemas informatizados, para o bom cumprimento da 

missão institucional.

entre as principais metas cumpridas, destacam-se:

modernização do parque tecnológico;•	

implantação do banco de dados sQL server para garantia da integridade e confidencia •	

lidade dos dados corporativos;

implantação do software de monitoramento e inventário de ativos de ti; que gerencia os •	

recursos de informática de forma on-line; e

implantação da central telefônica inteligente para melhor controle nos gastos com ligações. •	
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Área de Atendimento

A importância dada ao atendimento de seus participantes se revelou também na reformulação 

do portal Brasiletros, que entre outras funcionalidades passou a permitir o autoatendimento e 

disponibilizou diversos serviços on-line, com significativo volume de acessos de seus usuários.

SOLICITAÇÕES 2009
ASSUNTO QTD

AUTOPATROCÍNIO 1
PORTABILIDADE 2
BPD 3
REVISÃO DE BENEFÍCIO 8
ANÁLISE DE SITUAÇÃO JUNTO À FUNDAÇÃO 9
SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIO 12
ISENÇÃO DE IR POR MOLÉSTIA GRAVE 15
PAGAMENTO ÚNICO 16
BENEFÍCIO 27
PENSÃO POR MORTE 35
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 46
ALTERAÇÃO CADASTRAL 60
RESGATE POR DESLIGAMENTO 73
OUTROS 146
TOTAL 453

Aperfeiçoamento institucional

Foram realizadas 2 pesquisas com objetivo de radiografar a imagem da Fundação Brasiletros 

e seus desdobramentos:

276 259

170

249

197
161 179 166

304

237

687

474

(implantação) 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNhO JULhO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEzEMBRO

acesso à área de participante do site
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nível de satisfação com a entidade -  

resultado da pesquisa divulgado em novemBro de 2009

nível de satisfação com a entidade -  

pesquisa realizada em Junho e Julho de 2008

Pesquisa feedback de múltiplas fontes de informação

realizada de modo a avaliar o grau de satisfação e desempenho da entidade diante de seus 

colaboradores, prestadores de serviço, consultores, conselheiros, associações, patrocinado-

res e bancos, e obter uma visão completa acerca das atividades desenvolvidas. 

A pesquisa foi aplicada através de questionário eletrônico protegido por login e senha, vi-

sando dar maior segurança e credibilidade à avaliação. os resultados apontaram 90% de 

aprovação.

Pesquisa abraPP parceria Towers Perrin  

objetiva avaliar o grau de satisfação do participante com a entidade, com a administração da 

entidade e com atendimento que lhe é prestado. A evolução positiva pode ser observada na 

comparação dos anos 2008 e 2009.
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Educação Previdenciária

A Fundação, com o objetivo de promover o conhecimento em sua esfera administrativa, vem 

oferecendo treinamento ao seu corpo funcional, aos seus conselheiros e aos diretores e repre-

sentantes da patrocinadora Ampla, como o ocorrido em 14/10/2009 sobre o FAs 87, que trata 

das normas internacionais de contabilização e a Cvm 371, que trata dos procedimentos brasi-

leiros de contabilização e reconhecimento de benefícios pós-emprego por parte das patrocina-

doras. o treinamento foi ministrado pela mercer nas instalações da patrocinadora Ampla.
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A Fundação Ampla de seguridade social – Brasiletros administra o plano de Complemen-

tação de Aposentadoria – pCA, na modalidade de Benefício definido (em extinção), no 

qual o participante contribui para uma conta coletiva; e o plano de Aposentadoria de Contribui-

ção variável – pACv, na modalidade de Contribuição variável, no qual o participante contribui 

para uma conta em seu nome.

quantidade de participantes em dezemBro/2009

(*¹) - participantes que ingressaram a partir de 14/08/2008, submetidos, portanto, à nova regra do plano, com a eliminação 
da renda mensal vitalícia; nesse caso, o benefício de aposentadoria é concedido por um período certo, sendo o valor desse 
benefício dividido em quotas atualizadas pelo rendimento dos investimentos dos recursos do plano.  

(*²) - participantes “diferidos” – são aqueles que na data da rescisão do vínculo empregatício com a patrocinadora tenham 
completado no mínimo 3 (três) anos de contribuição ao plano, e que ainda não estejam elegíveis ao benefício pleno de 
aposentadoria, optando por receber, em tempo futuro, o benefício decorrente dessa opção. nesse caso, o benefício ou o 
saldo de conta fica retido na Fundação até a elegibilidade ao benefício de aposentadoria, sendo atualizados até a data do 
início do pagamento do mesmo, na forma estabelecida nos regulamentos dos planos de Benefício.

PLANO SITUAÇãO AmPLA ENDESA BrASILETrOS QTD

Plano de Aposentadoria de 
Contribuição Variável - PACV

 Participantes Ativos 1.182 25 20 1.227
    Contribuição Variável 1.132 20 17 1.169
    Cont. Definida (CD Puro) (*¹) 50 5 3 58
 Assistidos 404 1 0 405
 Beneficiários 56 0 0 56
 Autopatrocinados 7 0 0 7
 Diferidos (*²) 25 0 0 25

Total - PACV 1.674 26 20 1.720

Plano de Complementação de 
Aposentadoria - PCA

 Participantes Ativos 8 0 0 8
 Assistidos 1.586 0 0 1.586
 Beneficiários 618 0 0 618
 Diferidos (*²) 2 0 0 2

 Total - PCA 2.214 0 0 2.214
 Total Geral (PACV e PCA) 3.888 26 20 3.934
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quantidade de participantes por plano:

Evolução PCA x PACV

evolução do quadro de participantes ativos e assistidos

Evolução dos participantes

DESCrIÇãO PCA PACV

BPD (no aguardo do benefício) 383 -
Assistidos (recebendo benefício) 

BPD (recebendo beneficio) 1.129 984
 Aposentadoria 2.344 1.493
Invalidez 742 671
Pensão por Morte 715 475
Total 1.827 1.242

valores médios dos Benefícios (r$)

Pagamento de Benefícios
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BENEfíCIOS CONCEDIDOS PCA - (QUANTIDADE)  
Tipo Dezembro/2008 Dezembro/2009

Aposentadoria Especial e do Ex-combatente 58 52
Aposentadoria por Idade 12 12
Aposentadoria por Invalidez 67 68
Aposentadoria por Tempo de Contribuição 1.473 1454
Pensão por Morte 632 608
Total 2242 2194

BENEfíCIOS CONCEDIDOS PACV - (QUANTIDADE)  
Tipo Dezembro/2008 Dezembro/2009

Aposentadoria Antecipada 221 223
Aposentadoria Normal 120 123
Aposentadoria por Invalidez 38 39
Pensão por Morte 62 56
Benefício Diferido por Desligamento 17 23
Total 458 464

os valores pagos em dezembro de 2009 contemplaram 1.992 assistidos e 693 pensionistas. 

do total da despesa com a folha de pagamentos em dezembro/2009, 87% referiram-se aos 

participantes do plano de Complementação de Aposentadoria – pCA. 

Foram concedidos no pACv, no ano de 2009, 20 benefícios de Aposentadoria e 2 de pensão por 

morte. no pCA, foram concedidos 9 benefícios de Complementação de Aposentadoria, referentes 

a empregados reintegrados e de decisões judiciais, além de 33 benefícios de pensão por morte.

Desligamentos dos Planos de benefícios

no período de janeiro a dezembro de 2009, ocorreram 77 desligamentos de participantes do 

pACv e 6 do pCA.

registros de Óbitos

no ano de 2009, foram identificadas através do sistema de Controle de Óbitos - sisoB, 40 

exclusões por morte de participantes, que foram devidamente confirmadas com a obtenção de 

certidões solicitadas em cartórios.   

A utilização do sistema de óbitos se faz necessário para que não seja mantido participante 

falecido na folha de pagamento de benefício da Fundação.

Foram registrados os seguintes eventos de óbitos:

Participantes Ativos: 00
Participantes Assistidos: 31
Beneficiários (pensão por morte): 09
Total: 40
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Despesas Previdenciais

folha de Benefícios previdenciais

A despesa com benefícios de complementação totalizou r$ 60.100.127,38, sendo distribuí-

dos da seguinte forma:

TIPO DE APOSENTADOrIA PCA PACV

Tempo de Contribuição 45.635.732,04 -
Idade 140.952,83 -
Proporcional Diferido 308.286,33 357.669,60 
Especial 425.311,97 -
Normal - 3.203.992,16 
Antecipada - 3.258.260,87 
Invalidez 653.241,48 487.425,07
Pensão Por Morte 5.203.684,14 425.570,89
Total 52.367.208,79 7.732.918,59

o recadastramento geral dos participantes, realizado em novembro/2008, apresentou 5% de 

participantes assistidos e pensionistas não respondentes, ocasionando a suspensão de 103 

benefícios em setembro/2009, dos quais 84 foram regularizados até o mês de dezembro/2009, 

ficando pendentes 20 suspensões, sendo 07 de participantes aposentados e 13 de benefici-

ários de pensão.
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Despesa com restituição de Contribuições

Resgates por Desligamento

o custo com restituições de contribuições do pCA no ano de 2009 totalizou r$ 69.187,14, 

referentes ao desligamento de 06 participantes, sendo 3 ex-participantes que regularizaram 

suas inadimplências com a Fundação, em decorrência de dívidas por empréstimo imobiliário, 

utilizando suas reservas de poupança.

o custo com restituições de contribuições do pACv, no ano de 2009, totalizou r$ 1.406.749,32, 

referente ao desligamento de 77 participantes das patrocinadoras.

Portabilidade

no ano de 2009, 2 participantes transferiram seus recursos financeiros, correspondentes ao 

seu direito acumulado no pACv, para outro plano de benefícios de caráter previdenciário. o 

custo com as restituições de contribuições totalizou r$ 60.576,61.

receitas Previdenciais

As receitas previdenciais dos planos de Benefícios, constituídas por contribuições normais e 

custeio administrativo totalizaram r$ 11.049.966,69. 

distriBuição das receitas previdenciais no exercício de 2009

rECEITAS PrEVIDENCIAIS PCA (r$) PACV (r$)
Patrocinadores (A) 32.376,89 5.744.956,90
Contribuição Normal 8.632,65 2.936.689,98
Contribuição Benefício de Risco 0,00 110.572,74
Despesa Administrativa 23.744,24 2.697.694,18
Participantes Ativos (B) 40.935,69 3.435.903,51
Contribuição Básica 40.935,69 3.430.903,51
Contribuição Extraordinária 0,00 5.000,00
Participantes Autopatrocinados (C) 615,18 56.727,49
Contribuição Básica 334,77 37.338,30
Despesa Administrativa 280,41 19.389,19
Participantes Assistidos (D) 1.743.451,03 0,00
Contribuição Assistido 1.743.451,03 0,00
Total (A+B+C+D) 1.817.378,79  9.237.587,90 
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PrOVISÕES mATEmÁTICAS - EXIGíVEL ATUArIAL (EXIGíVEL ATUArIAL) - mr$

31/12/2009
Consolidado 2009 Consolidado 2008

PCA PACV

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 638.891 211.027 849.918 685.194 
PROVISÕES MATEMÁTICAS (588.772) (193.921) (782.693) (753.931)

Benefícios Concedidos (582.208) (94.574) (676.782) (658.361)

Benefícios a Conceder (6.564) (99.347) (105.911) (95.570)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 50.119 17.106 67.225 (68.737)
Fundo Previdencial (50.119) (957) (51.076) 0 
RESULTADO 0 16.149 16.149 (68.737)

reservas dos Planos de Benefícios

Principais Hipóteses atuariais Utilizadas na brasiletros

As hipóteses atuariais são um conjunto de variáveis de extrema influência nos resultados de 

uma avaliação atuarial.

elas devem ser escolhidas de acordo com a realidade demográfica e econômica da população 

de participantes e dividem-se em: econômicas e financeiras; e biométricas.

PCA PACV

Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios): INPC (IBGE) INPC (IBGE)
Taxa Real Anual de Juros: 6% 6%
Projeção de Crescimento Real de Salário: 2% 2%
Projeção de Crescimento Real do Maior Salário de Benefício do INSS: 0% 0%
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano: 0% 0%
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários: 0,98 0,98
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios da Entidade: 0,98 0,98

Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios do INSS: 0,98 Não Aplicável

hipóteses sobre gerações Futuras de Novos Entrados: Não utilizada. Não Aplicável Não Aplicável

hipóteses sobre Rotatividade (percentual): 0% 3%
Tábua Mortalidade Geral: AT-83 AT-83

Tábua Entrada em Invalidez
Light 
Forte 

Light 
Forte

Hipóteses biométricas

As tábuas biométricas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no 

Brasil para fins da avaliação atuarial dos compromissos com benefícios de longo prazo.

A sua utilização deve ser periodicamente revista à luz da experiência real da massa de partici-

pantes da entidade.
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rentabilidade do Plano de Aposentadoria de 
Contribuição Variável – PACV

Evolução dos índices Pré e Pós-fixados 

os recursos aportados pelos participantes e pela patrocinadora no pACv são aplicados no 

mercado financeiro e ficam alocados em contas específicas, rendendo segundo os índices 

abaixo:

Índice de atualização de contas pós-fixado

É o índice mensal utilizado para atualização da Conta de Contribuição de participante e da Con-

ta de reserva transferida de participante. esse índice será equivalente ao retorno dos investi-

mentos obtido no mês, pela parcela do ativo do plano destinada à cobertura dos benefícios e 

das despesas administrativas.

índice pré x índice pós x meta atuarial

-2,64

25,00 

 

20,00 

 

15,00 

 

10,00 

 

5,00 

 

0,00 

 

-5,00

2008 2009

13,64

23,20

12,87

10,42

10,36

%

Índice pré

Índice pós

meta Atuarial

CONTA íNDICE

Reserva Transferida de Participante Pós-Fixado*
Reserva Transferida de Patrocinadora Pré Fixado*
Contribuição de Participante Pós-Fixado
Contribuição de Patrocinadora Pré Fixado

índices de correção do saldo 

total da conta do participante

*estas contas só existem para os empregados que 
migraram para o plano de Aposentadoria de Contri-
buição variável - pACv em 1999. 
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Índice de atualização de contas pré-fixado

É o índice mensal uti l izado para atualização da Conta de Contribuição de patro-

cinadora e da Conta de reserva transferida de patrocinadora. esse índice será 

equivalente à variação do Índice de reajuste referente ao mês anterior, acrescida 

da taxa de juros mensal equivalente à taxa anual de 6% .

Meta Atuarial

meta mínima esperada para o retorno de investimentos dos recursos garantidores do plano 

de Benefícios, geralmente fixado como sendo a taxa de juros adotada na avaliação atuarial 

conjugada com o Índice do plano. no caso da Brasiletros a meta mínima adotada é o inpC + 

6% a.a.

Plano de Custeio em 2009

o plano de Custeio tem por objetivo estabelecer os níveis de contribuições neces-

sários à manutenção dos planos e constituição das reservas garantidoras e cober-

tura de despesas administrativas. estão expressas, para os participantes ativos, 

em percentuais da folha de salários de participação.

sua periodicidade é anual sendo elaborado pelo Atuário oficial, em conformidade com os cri-

térios definidos na legislação que regula o sistema.

incluído 0,19% referente à contribuição especial destinada aos benefícios de risco.

CUSTO ANUAL DOS PLANOS Em 2009 (em % das folhas de pagamentos das patrocinadoras)

PCA PACV

Aposentadoria 7,07 8,95
Invalidez 0,06 0,19
Pensão por Morte 0,02 0,00
Despesas Administrativas 3,97 3,97
TOTAL 11,12 13,11

NíVEIS DE CONTrIBUIÇÕES PArA OS PLANOS Em 2009 (% de Contribuições)
PCA PACV

Patrocinadora 5,56 8,41
     Normal 1,59 4,44*
     Especial 3,97 3,97
Participantes Ativos 5,56 4,70
Participantes Assistidos 3,67 0,00
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PLANO BD PLANO CV TOTAL
Carteiras ALM Carteiras Carteiras ALM Carteiras

Valor % % Valor % % Valor %

AÇÕES 106.108 19,47% 11,35% 43.034 20,23% 23,88% 149.142 19,68%
CDI/SELIC 240.600 44,14%

77,42%

125.718 59,11%

71,12%

366.318 48,35%
Índices de 
Inflação

153.761 28,21% 44.018 20,70% 197.779 26,10%

OUTROS 1.434 0,26% (88) -0,04% 1.346 0,18%
Sub-Total 501.903 92,08% 88,77% 212.682 100,00% 95,00% 714.585 94,31%
Imóveis 43.089 7,91% 6,23% 0 0,00% 0 43.089 5,69%
Oper.c/ 
Particip.

70 0,01% 5,00% 5 0,00% 5,00% 75 0,01%

Total 545.062 99,99% 100,00% 212.687 100,00% 100,00% 757.674 100,00%

Posição: 31/12/2008     Total: R$mil 615.196 Posição: 31/12/2009     Total: R$mil 758.216

Renda Fixa 
R$mil 349.302 

(57%)

Renda Variável 
R$mil 82.292 (13%)

Imóveis 
R$mil 35.374 (6%)

Op. com participantes 
R$mil 59 (0%)

Contribuições contratadas 
R$mil 148.169 (24%)

Renda Fixa 
R$mil 394.744 

(53%)
Renda Variável 

R$mil 107.159 (13%)

Imóveis 
R$mil 43.089 (6%)

Op. com participantes 
R$mil 70 (0%)

Contribuições contratadas 
R$mil 213.154 (28%)

Posição: 31/12/2008     Total: R$mil 173.689 Posição: 31/12/2009     Total: R$mil 212.687

Renda Fixa 
R$mil 144.949 

(83%)

Renda Variável 
R$mil 28.739 

(17%)

Renda Fixa 
R$mil 174.519 

(82%)

Renda Variável 
R$mil 38.163 

(18%)

Oper. Participantes 
R$mil 5 (0%)

Oper. Participantes 
R$mil 1 (0%)

alocação da caRteiRa de 
investimentos em Renda fixa e 
vaRiável poR plano

obs.: oUtros - inclui ptAX, FUtUros, opçÕes de FUtUros e ContAs A pAgAr/reCeBer.

portfólio dos investimentos pca

portfólio dos investimentos pacv
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inpC* - taxa nominal (em reais) % a.a.

CENÁrIO ECONômICO - Taxa real (% a.a.) em relação ao INPC
Ano INPC SELIC IBOVESPA IMM IFM-I IPCA IgP-M

2009 4,30 4,49 10,76 6,05 5,18 -0,10 -4,92
2010 4,70 5,74 12,08 7,33 6,44 -0,26 -0,20
2011 4,93 6,04 12,40 7,63 6,75 0,00 0,00
2012 4,50 7,08 13,51 8,69 7,79 0,00 0,00
2013 4,30 6,18 12,56 7,78 6,89 0,00 0,00
2014 4,30 6,18 12,56 7,78 6,89 0,00 0,00

diante da brusca mudança global de cenário macroeconômico vivenciada, inevitavelmente se 

alteram as expectativas de retorno dos ativos, cujas turbulências e volatilidades recomendam 

os administradores de plano a  buscar um novo ponto de equilíbrio para otimização dos limites 

das alocações de cada segmento, proporcionando rentabilidade adequada às imposições de 

segurança, confiabilidade e liquidez.

torna-se fundamental a definição da estratégia de investimento dos recursos confiados à enti-

dade. dessa forma, o objetivo e os limites de alocação estabelecidos na política de investimen-

tos foram elaborados tendo em vista as expectativas de inflação, de juros, de crescimento do 

piB e de câmbio, entre outras variáveis.

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA

A estratégia utilizada para o plano consistiu em proteger o maior percentual possível do passivo 

atuarial, definidos por modelo de alocação de ativos segundo o passivo previdenciário. os pa-

râmetros levam em conta, quando cabível, o fluxo previdenciário e premissas atuariais, ambos 

fornecidos pelo atuário responsável, e as diversas hipóteses sobre os retornos esperados dos 

ativos, da liquidez e das perspectivas de realização no tempo. para o passivo a descoberto 

(sem hedge), estima-se uma alocação entre os segmentos de renda fixa, renda variável (inclusi-

ve produtos estruturados) e imóveis, de forma a reduzir ou, se possível, eliminar a probabilidade 

de déficit do plano.

SEGmENTO DE APLICAÇãO ALOCAÇãO OBJETIVO LImITE INfErIOr LImITE SUPErIOr

Renda Fixa 73,54% 50,00% 100,00%
Renda Variável 13,13% 0,00% 30,00%
Investimentos Estruturados 2,95% 0,00% 15,00%
Investimentos no Exterior - 0,00% 10,00%
Imóveis 7,38% 0,00% 8,00%
Empréstimos e Financiamentos 3,00% 0,00% 10,00%
Taxa Anual de Retorno Médio Esperado Nominal 13,17%

Real 8,09%
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SEGmENTO DE APLICAÇãO ALOCAÇãO OBJETIVO LImITE INfErIOr LImITE SUPErIOr

Renda Fixa 67,78% 55,00% 100,00%
Renda Variável 22,76% 0,00% 35,00%
Investimentos Estruturados 5,46% 0,00% 20,00%
Investimentos no Exterior - 0,00% 10,00%
Imóveis 0,00% 0,00% 3,00%
* Operações com Participantes 5,00% 0,00% 10,00%
Taxa Anual de Retorno Médio Esperado Nominal 14,29%

Real 9,16%

A tabela anterior apresenta a alocação-objetivo da Fundação para o final de 2010, obtida 

através do estudo de ALm, considerando otimização da carteira de investimentos, o passivo 

atuarial e os cenários de curto, médio e longo prazo (é importante ressaltar que os limites pos-

suem fundamental importância para aproveitamento das oportunidades de mercado como, por 

exemplo, a alteração de cenário econômico).

Foi utilizado do total percentual de alocação de renda Fixa aproximadamente 60,3% do pro-

grama de investimentos para proteção dos Benefícios, com alocação nos investimentos em 

renda fixa indexados a índices de preços levados pela curva até o vencimento.

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV

os limites de alocação são revistos anualmente em função do cenário macroeconômico vigen-

te e das oportunidades de mercado que podem maximizar o retorno.

A alocação de recursos sugerida para o segmento de renda Fixa é baseada na precaução do 

risco de queda na taxa de juros.

para ambos os planos pCA e pACv utilizamos como benchmark para o segmento de renda 

fixa o índice composto de 70% Cdi + 30% imA-B; para o segmento de renda variável o iBrX-

50; e para os segmentos de imóveis e empréstimos e financiamentos a meta atuarial de inpC 

+ 6% a.a..

A estrutura do passivo atuarial possui papel fundamental para a determinação das estratégias 

de investimentos, já que, a partir dela, pode-se avaliar o nível de risco tolerado para os inves-

timentos.
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fluxo de Pagamento de Benefícios

os gráficos a seguir mostram os fluxos de desembolso anuais projetados dos passivos atua-

riais dos planos pCA e pACv, assumindo a premissa de que não ocorrerá entrada de novos 

participantes.
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o Fluxo de Caixa do passivo Atuarial é representado pelo valor de benefícios que deve ser 

pago no ano, descontado do valor das contribuições a serem recebidas no mesmo ano (de-

sembolsos anuais). os valores apresentados acima  não consideram o contrato de dívida com 

a patrocinadora.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Índice Pós 50,41 65,39 77,80 99,68 158,97 201,36 252,61 321,93 401,92 388,65 502,01
Índice Pré 14,57 28,09 48,31 76,94 111,49 137,17 165,30 188,49 220,45 264,15 302,08

IGP-m 20,10 32,05 45,74 82,62 98,49 123,14 125,82 134,49 148,25 172,60 167,94
Poupança 12,25 21,67 32,12 44,19 60,20 73,18 89,07 104,82 120,76 138,22 154,71

CDI 25,13 46,80 72,18 105,09 152,94 193,84 249,64 302,22 346,02 401,24 450,76
Dólar 48,01 61,77 91,98 192,33 139,03 119,61 93,65 76,88 46,55 93,35 44,07
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o Fluxo de Caixa do passivo Atuarial acima corresponde ao valor de benefícios que deve ser 

pago no ano, descontado do valor das contribuições a serem recebidas no mesmo ano (de-

sembolsos anuais).

rentabilidade acumulada dos Investimentos

rentaBilidade acumulada consolidada do índice pós e pré-

fixado (%) x outros indexadores

rentaBilidade acumulada consolidada x meta atuarial

1,92 1,71
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6,16 5,52
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1,13 1,94 2,64

3,71 4,84
5,79 6,55

7,15
7,85

8,63
9,56 10,36

rentabilidade dos investimentos rentabilidade com Contr. Contratadas meta Atuarial

oBs: A partir de janeiro de 2007 a meta é inpC + 6% a.a. no período de Janeiro a dezembro/2009 a rentabilidade  dos  
investimentos ficou acima da meta  atuarial em 12,19%. e a rentabilidade  dos  investimentos com Contrib. Contratadas 
ficou acima da meta atuarial em 9,44%.
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Renda Fixa 1,45 0,96 1,21 0,77 1,33 0,83 0,93 0,81 0,73 0,57 0,81 0,80 11,89

CDI 1,05 0,85 0,97 0,84 0,77 0,76 0,78 0,60 0,69 0,69 0,66 0,72 9,87
Renda Variável 4,42 (0,70) 7,43 12,69 11,09 -3,74 4,96 1,58 10,06 0,84 9,37 1,14 75,69

Ibx - 50 4,29 (1,07) 7,91 13,12 11,50 -4,22 4,68 1,53 9,62 0,22 8,66 1,05 72,40
Total dos  

Investimentos 1,92 1,87 2,25 2,95 3,25 -0,17 1,76 0,97 2,77 0,64 2,48 0,93 23,80
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rentaBilidade acumulada em renda fixa e variável x 

Benchmarks no ano de 2009
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x  Balanço Patr imon ial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais) 

  ATIVO NOTA 2009 2008
DISPONÍVEL             149             173 
REALIZÁVEL
    Programa previdencial 4      213.284      149.468 
    Programa administrativo 5             928             485 
    Programa de investimentos  
        Renda fixa 6      574.376      498.846 
        Renda variável 6      145.321      111.031 
        Investimentos imobiliários 6        43.089        35.374 
        Operações com participantes 6               75               59 
               Total do programa de investimentos 6      762.861      645.310 
               Total do realizável      977.073      795.263 
PERMANENTE 
    Imobilizado             169             157 
           Total do permanente             169             157 
           Total do ativo      977.391      795.593 

  PASSIVO NOTA 2009 2008
EXIGÍVEL OPERACIONAL
     Programa previdencial 7          1.547          1.696 
     Programa administrativo 7             573             541 
     Programa de investimentos 7                  -                   5 
           Total do exigível operacional 7          2.120          2.242 
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
     Programa previdencial 8      118.708      102.008 
     Programa administrativo 8             718             677 
     Programa de investimentos 8          1.195          1.217 
           Total do exigível contingencial 8      120.621      103.902 
EXIGÍVEL ATUARIAL
     Provisões matemáticas  
          Benefícios concedidos 9 e 10      676.782      658.361 
          Benefícios a conceder 9 e 10      105.910        95.570 
           Total do exigível atuarial 9 e 10      782.692      753.931 
 RESERVAS E FUNDOS
      Equilíbrio técnico-Superávit (déficit) técnico acumulado 11 16.149     (68.737)
      Fundos  
          Programa previdencial 12        51.076               -   
          Programa administrativo 12          4.658          4.196 
          Programa de investimentos 12               75               59 
            Total de reservas e fundos        71.958     (64.482)
            Total do passivo      977.391      795.593 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

3B a l a n ç o  P a t r i m o n i a l



x  DemonStração De 
reSultaDoS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais)

2009 2008
PROGRAMA PREVIDENCIAL
Recursos coletados             98.546             29.848 
Recursos utilizados          (61.637)           57.896)
Constituição de contingências          (17.386)          (18.123)
Custeio administrativo        (2.741)            (2.688)
Resultado dos investimentos previdenciais           147.941          (19.882)
Constituição de provisões atuariais          (28.761)          (34.581)
Constituição (reversão) de fundos           (51.076)            12.851
         Superávit (déficit) técnico do exercício             84.886          (90.471)
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Recursos oriundos de outros programas               4.667               4.696 
Despesas administrativas            (4.673)            (4.975)
Constituição de contingências                 (44)               (384)
Resultados dos investimentos administrativos                  512                  447 
Constituição (reversão) de fundos              (462)                216 
                     -                       -   
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Renda fixa             58.601             52.891 
Renda variável             80.503          (75.251)
Investimentos imobiliários             11.274               5.127 
Operações com participantes                    80                    53 
Relacionados com disponível                   (84)                 (96)
Reversão (constituição) de contingências                    21               (142)
Custeio administrativo              (1.926)            (2.008)
Resultados transferidos para outros programas          (148.453)             19.435 
Constituição de fundos                (16)                  (9)

                    -                       -   

4 B r a s i l e t r o s  •  r e l a t ó r i o  d e  a t i v i d a d e s  2 0 0 9



x  DemonStração De FluxoS 
F inance iroS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais)

LuíS CarLoS SiLva Miranda viTeLMo Ferreira diLMa naSCiMenTo
diretor Presidente diretor de investimentos, administração e Finanças diretora de Seguridade

CPF: 306.609.987-34 CPF: 025.114.527-15 CPF: 388.003.657-87 
Maria HeLena ForMaggieri CunHa

Contadora- CRC-RJ 063.987-0

CPF: 517.390.627-87

2009 2008
PROGRAMA PREVIDENCIAL
      Recursos coletados             98.546             29.848 
      Recursos a receber          (63.756)            (3.566)
      Outras realizáveis / exigibilidades                  413                      -   
             Total de entradas             35.203             26.282 
      Recursos utilizados          (61.637)          (57.896)
      Utilizações a pagar               (622)                    87 
      Outras realizáveis / exigibilidades                     -                 (168)
      Constituição de contingênciais                (686)             (4.180)
             Total de saídas          (62.945)          (62.157)
             Total do programa previdencial          (27.742)          (35.875)
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
      Outras realizáveis / exigibilidades                     -                    310 
             Total de entradas                      -                    310 
      Despesas administrativas            (4.673)            (4.975)
      Despesas a pagar                    32                 (27)
      Despesas futuras                      2                 (11)
      Outras realizáveis / exigibilidades               (446) -                      
      Constituição de contingênciais                   (2)                 (40)
      Permanente                 (12)                 (70)
             Total de saídas            (5.099)            (5.123)
             Total do programa administrativo            (5.099)            (4.813)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
     Renda fixa          (16.929)             34.041 
     Renda variável             46.213               1.211 
     Investimentos imobiliários               3.554               5.500 
     Operações com participantes                    64                    44 
     Relacionados com o disponível (84)                  (110)                
     Constituição de contingênciais                   (1)                   (2)
             Total do programa de investimento             32.817             40.684 
             Fluxo nas disponibilidades                 (24)                   (4)
  Disponível no início do exercício                  173                  177 
  Disponível no final do exercício                  149                  173 
             variações nas disponibilidades                 (24)                   (4)
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x  Notas expl icat ivas às 

DemonStraçõeS contáBe iS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional
A Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros (“Fun-
dação”) é uma entidade de previdência complementar, sem 
fins lucrativos, constituída em 23 de março de 1972, de acor-
do com autorização de funcionamento concedida pelo Mi-
nistério da Previdência – MPAS, através da Portaria nº 1.549 
datada de 17 de maio de 1979.

A Fundação é dotada de autonomia administrativa e financei-
ra, tendo como objetivo instituir e manter planos privados de 
concessão de benefícios de renda ou de pecúlio, suplemen-
tares ou assemelhados aos da Previdência Social.

De conformidade com o Artigo nº 14 do Código Tributário 
Nacional (CTN), a Fundação não distribui qualquer parcela de 
seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participa-
ção no resultado, aplicando no país a totalidade dos seus re-
cursos, e mantém a escrituração de suas receitas e despesas 
em livros formais capazes de assegurar a sua exatidão.

A Fundação mantinha até o exercício de 1998 um único pla-
no, do tipo benefício definido, denominado Plano de Comple-
mentação de Aposentadoria (PCA).

Em decorrência do déficit atuarial registrado nesse plano até 
1998, a Fundação, com o apoio de sua patrocinadora Ampla 
Energia e Serviços S.A., elaborou um programa de ajustes 
com a implantação de um novo plano de benefícios.

Em 8 de janeiro de 1999, através do Ofício nº 15/SPC/CGOF/
COJ, a Secretaria de Previdência Complementar, com base 
na Instrução nº 6 de 16 de junho de 1995, aprovou a implan-
tação do novo Plano de Aposentadoria de Contribuição De-
finida – PACD, cuja nomenclatura foi alterada para Plano de 
Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, após apro-
vação do Conselho Deliberativo em 21 de fevereiro de 2006, 
em cumprimento à Instrução Normativa SPC nº 09, de 17 de 
janeiro de 2006.

Aos participantes vinculados ao PCA, foi dada a opção de 
se transferirem para o novo plano, sendo que, encerrado o 
processo de migração, houve a adesão de 98% dos partici-
pantes ativos ao novo plano de benefícios.

Através da Portaria nº 1.015, de 05 de abril de 2007, foi apro-
vado pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC 
o convênio de adesão da Endesa Brasil S/A ao Plano de 
Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, tornando-se 
esta, dessa forma, uma nova patrocinadora do referido plano 
administrado pela Fundação.

No ano de 2008, foi realizada uma alteração no Regulamento 
do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, 
extinguindo-se o benefício de aposentadoria na modalidade 

de  renda vitalícia. A alteração dessa regra, homologada pelo 
Conselho Deliberativo em 14 de abril de 2008, e aprovada 
pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC através 
da Portaria nº 2.457, de 12 de agosto de 2008, objetivou 
eliminar o risco daquela modalidade de benefício, transfor-
mando-o também em contribuição definida pura. 

A nova regra aplica-se aos novos participantes ingressos no 
referido plano a partir de 14 de agosto de 2008, para os quais 
só serão concedidos, doravante, benefícios de aposentadoria 
na modalidade de renda certa (5 anos, no mínimo, e 20 anos, 
no máximo). Para os participantes remanescentes, ficam va-
lendo as regras anteriores que permitiam a opção entre renda 
certa e renda vitalícia.

No Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA, os 
participantes ativos e assistidos contribuem com montantes 
que variam de acordo com as faixas de remuneração. A pa-
trocinadora verteu, no ano de 2009, os percentuais de con-
tribuição abaixo, incidentes sobre a folha de pagamento dos 
participantes ativos:

Contribuição Normal 1,59%
Contribuição para cobertura das despesas administrativas 3,97%
Total 5,56%

A Patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A. efetuará con-
tribuições mensais para o custeio das despesas administra-
tivas do PCA em 13 parcelas iguais no ano, perfazendo o 
montante total de R$ 1.852, valor este orçado para 2010.

Não será efetuada contribuição normal de Patrocinadora, de 
modo a manter-se a paridade contributiva com os participan-
tes (estipulada em 3,29% da folha de salário dos mesmos), 
prevista no Artigo 1.8.2 do respectivo regulamento. Consi-
derando que os valores acima foram projetados para todo 
o ano, será feito um monitoramento permanente das contri-
buições reais, de forma que seja observado no acumulado 
do exercício.

No Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV, 
as patrocinadoras contribuem na proporção de 100% sobre 
as contribuições normais dos participantes até o limite de 5% 
do salário real de contribuição. 

Assim, em 2009, os níveis de contribuições se apresentaram 
da seguinte forma:

Contribuição Normal 4,25%
Contribuição especial para cobertura de saldo 
projetado dos benefício de invalidez e morte

0,19%

Contribuição para cobertura das despesas administrativas 3,97%
Total 8,41%
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No ano de 2010, as contribuições corresponderão aos per-
centuais abaixo:

Contribuição Normal 4,10%

Contribuição especial para cobertura de saldo 
projetado dos benefício de invalidez e morte

0,16%

Total 4,26%

O custeio das despesas administrativas do PACV será fei-
to por contribuições das patrocinadoras Ampla Energia e  
Serviços S.A. e Endesa Brasil, em 13 parcelas iguais no ano, 
perfazendo o montante total de R$ 1.093, valor este orçado 
para 2010.

2.  Apresentação e 
elaboração das 
Demonstrações 
Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária 
e em conformidade com as diretrizes contábeis estabelecidas 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e Conse-
lho de Gestão da Previdência Complementar, para as Entida-
des Fechadas de Previdência Privada, através da Resolução 
nº 5, de 30 de janeiro de 2002 e alterada pelas Resoluções nº 
10, de 5 de julho de 2002, nº 25, de 30 de junho de 2008, e 
nº 26, de 29 de setembro de 2008.

3.  Principais Práticas 
Contábeis

3.1 Ativo ReAlizável

Programa Previdencial
Registra as contribuições apuradas mensalmente, devidas 
pela patrocinadora e  pelos participantes, no final de cada 
mês. Adicionalmente, registra as contribuições contratadas 
com a patrocinadora.

Programa Administrativo
Registra os direitos a receber, as despesas futuras, os adian-
tamentos concedidos a empregados e valores a receber de 
terceiros, de operações necessárias ao gerenciamento da 
administração dos planos de benefícios, ao controle e à ad-
ministração dos investimentos.

Programa de Investimentos

a) Renda fixa

As aplicações são substancialmente efetuadas em fundos de 
investimentos exclusivos ou de mercado e estão registradas 
pelo valor da quota na data do balanço.

b) Renda variável

As ações no mercado à vista estão demonstradas pelo valor 
de mercado, com base no preço médio do último dia em que 
a ação tenha sido negociada em bolsa de valores. A variação 
apurada entre o valor contábil e o de mercado é apropria-
da na conta de resultado dos investimentos. Os gastos com 
compra das ações são considerados como parte integran-
te de  seu custo de aquisição. As aplicações em fundos de 
ações exclusivos e de mercado estão registradas pelo valor 
da quota na data do balanço.

c) Investimentos imobiliários

São demonstrados ao custo de aquisição ou construção, 
ajustados ao valor de mercado, de acordo com reavaliação 
a cada três anos, e depreciados pelo método linear pelas ta-
xas estabelecidas em função de vida útil remanescente, com 
base nos laudos de avaliação.

d) Operações com participantes

Registram as operações de empréstimos e financiamentos 
imobiliários concedidos até dezembro de 1994 a participan-
tes ativos e assistidos. Essas operações foram realizadas em 
duas séries , sendo a primeira  atualizada pelo IGP-M acresci-
dos de juros de 6% ao ano, e a segunda através da variação 
da Taxa Referencial (TR) mais juros de 1% ao mês. 

Com a finalidade de renegociação do saldo devedor, foram 
adotadas providências de solução definitiva para o equacio-
namento da carteira de operações com participantes, seg-
mento de financiamento imobiliário, deflagrada entre os anos 
de 1992 à 1994. Esta foi  submetida à apreciação da SPC, 
através da carta PRE-B/2004 de 22 de setembro de 2004, 
obtendo-se como resposta orientativa do Órgão de Controle 
e Fiscalização o  Ofício nº 179/SPC/DEPIN, o qual menciona 
que é ato de gestão de única e exclusiva responsabilidade 
dos dirigentes da Fundação. Decidiu o Conselho Deliberativo 
da Fundação, em 12 de agosto de 2005,  conceder aos parti-
cipantes ativos e assistidos com saldo residual devedor após 
o encerramento do prazo contratual de 10 anos, um descon-
to de  90%, e o saldo remanescente ser pago em parcelas 
fixas a negociar sem juros e correção monetária. Tal decisão 
foi comunicada àquela Secretaria, através de  relatório cir-
cunstanciado encaminhado pela  Carta nº 139/PRE-B/2005, 
de 16 de setembro de 2005. Para os mutuários inadimplen-
tes, inclusive para aqueles com ação judicial em curso, deci-
diu o Conselho Deliberativo, em reunião de 11 de outubro de 
2005, oferecer um desconto de 70% sobre o saldo devedor 
atualizado até o vencimento contratual.
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3.2. PeRmAnente
Representado pelos bens de uso próprio, é demonstrado ao cus-
to de aquisição menos a depreciação acumulada, que é calcula-
da pelo método linear com base nas seguintes taxas anuais:    

10% - Móveis e utensílios;
10% - Máquinas e equipamentos;
10% - Instalações
10% - Sistema de comunicação
10% - Sistema de segurança
25% - Refrigeradores e ventiladores
20% - Computadores e periféricos;

3.3. exigível oPeRAcionAl

Programa previdencial 
Registra o valor da folha de benefícios a pagar e seu respecti-
vo imposto de renda  retido na fonte a  recolher, restituição de 
contribuição, repasse para a patrocinadora do plano médico 
e odontológico, entre outros.

Programa administrativo 
Registra valores a recolher de encargos sobre folha de paga-
mento, provisão de férias e seus respectivos encargos, des-
pesas a pagar de serviços de terceiros e encargos.

Programa de investimento 
Registra serviços de terceiros contratados para execução de 
obras nos imóveis.

3.4. exigível contingenciAl
É representado por provisões constituídas com base em pa-
receres jurídicos que classificam as contingências com chan-
ce de perda provável. (Vide nota explicativa nº.8 – Exigível 
contingencial).

3.5. exigível AtuARiAl 
As provisões matemáticas representam o total dos compro-
missos da Fundação com seus participantes ativos ou assis-
tidos e são divididos em dois grupos: Benefícios concedidos 
e benefícios a conceder, calculadas por atuário externo Mer-
cer Human Resource Consulting Ltda.

3.6. DemonstRAções Dos 
ResultADos
As receitas e despesas são registradas pelo regime de com-
petência. Os encargos referentes à depreciação e amortiza-
ção são apurados em registros auxiliares de acordo com a 
legislação em vigor.
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contRAto iii  

Plano de Complementação de 
Aposentadoria – PCA

Em 1° de janeiro de 2002, a Fundação assinou contrato de 
cobertura, consolidação e garantia de refinanciamento do 
compromisso das provisões matemáticas a constituir  jun-
to à Ampla Energia e Serviços S.A., equacionando os cus-
tos decorrentes para completa integralização, no valor de  
R$ 118.221, baseado em parecer atuarial.

O contrato foi financiado em 20 anos, com carência de 30 
meses, reajustado com base no IGP-DI e juros de 6% ao 
ano. No período de carência, a patrocinadora pagou os juros 
e correção monetária, no montante de R$ 58.632. 

A amortização e encargos mensais vêm sendo rigorosamen-
te cumpridos desde julho de 2004, término do período de 
carência, já tendo sido realizado até essa data o pagamento  
de 66 parcelas, no montante de R$ 80.819.

O contrato foi reduzido até 2006, no montante de R$ 9.290, 
conforme contrato de financiamento da reserva a amorti-
zar firmado com a patrocinadora, com cláusula de revisão  
atuarial.

O déficit técnico apurado em 31 de dezembro de 2006, no 
valor de R$ 29.453, foi incorporado ao contrato em maio 
de 2007 e o apurado em 31 de dezembro de 2008, no 
valor de R$ 67.859, foi incorporado ao contrato em abril 
de 2009. 

A partir de junho 2007, o contrato passou a ser  atualizado 
pelo INPC.

5. Programa Administrativo

  DESCRIçãO 2009 2008
Despesas futuras                   8             11 
Adiantamento de férias                 86             53 
A receber do PCA e PACV               834           421 
     Total do programa administrativo               928           485 

4. Programa Previdencial

O demonstrativo da composição consolidada das contribuições contratadas e normais é como segue:

  PATROCINADORA SIGLA DO PLANO DE bENEFÍCIOS 2009 2008
AMPLA
Contrato III
Serviço passado contratado 
    Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 1972000111   116.549   118.145 
Déficit técnico contratado
    Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 1972000111     96.605     30.024 
Total do contrato III   213.154   148.169 
Contribuições normais do mês
    Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 1972000111              -            10 
    Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável– PACV 1999000374            10       1.235 
    Total das contribuições normais do mês            10       1.245 
Total patrocinadora  ampla   213.164   149.414 
ENDESA
Contribuições normais do mês
    Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável– PACV 1999000374              5              - 
Outros realizáveis
    Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 1972000111            52              1 
    Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável– PACV 1999000374 63            53 
    Total de outros realizáveis          115            54 
Total do programa previdencial   213.284   149.468 
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2009 2008
PCA PACV ADM TOTAL PCA PACV ADM TOTAL

RENDA FIXA
   Aplicações em instituições financeiras -
    - Banco Alfa de Investimentos  49.747  -  -  49.747  73.314  -  -  73.314 
    - Banco Bradesco S.A  61.415  -  -  61.415  73.481  -  -  73.481 
    - Banco BNP Paribas Asset Management  -  94.588  -  94.588  -  87.273  -  87.273 
    - Santander Brasil S.A – CCVM  -  71.841  -  71.841  17.160  56.121 4.594  77.875 
    - HSBC Asset Management  200.257  -  -  200.257  97.539  -  -  97.539 
    - Banco Votorantim  83.325  -  -  83.325  87.808  -  -  87.808 
    - SulAmerica  -  7.667  -  7.667  -  1.556  -  1.556 
    - Banco Itaú  -  - 5.112  5.112  -  -  -  - 
    - BTG Pactual  -  424  -  424  -  -  -  - 
Total de aplicações em instituições financeiras  394.744  174.520 5.112  574.376  349.302  144.950 4.594  498.846 
RENDA VARIÁVEL
   Fundos de investimentos -
   - Santander Brasil S.A – CCVM  50.313  36.968  -  87.281  39.570  28.069  -  67.639 
   - Banco Bradesco S.A  29.566  -  -  29.566  22.316  -  -  22.316 
   - HSBC Asset Management  25.234  -  -  25.234  18.794  -  -  18.794 
   - Icatu Hartford Administ.de Recursos Ltda  -  -  -  -  244  -  -  244 
   - Unibanco Asset Management  -  -  -  -  679  -  -  679 
   - Schroder Investment M.Brasil DTVM S.A.  1.191  -  -  1.191  689  -  -  689 
   - Banco Votorantim  -  1.195  -  1.195  -  670  -  670 
   - Rio Bravo  293  -  -  293  -  -  -  - 
   - Banco Fator S.A.  272  -  -  272  -  -  -  - 
   - Banco Itaú  289  -  -  289  -  -  -  - 
Total dos fundos de investimentos  107.158  38.163  -  145.321  82.292  28.739  -  111.031 
inveSTiMenToS iMobiLiárioS
   Edificações -
   - Avenida Paulo Leitão, 695 – Magé – RJ  2.538  -  -  2.538  1.665  -  1.665 
   - Praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 – Niterói - RJ  36.191  -  -  36.191  29.900  -  29.900 
   - Rua Aureliano Coutinho, 81 – Petrópolis - RJ  4.310  -  -  4.310  3.803  -  3.803 
   - Aluguéis a Receber – Petrópolis  50  -  -  50  6  -  6 
Total de edificações  43.089  -  -  43.089  35.374  -  -  35.374 
OPERAçõES COM PARTICIPANTES 
   Financiamentos imobiliários 70 5  -  75  59  -  -  59 
Total do programa de investimentos  545.061  212.688 5.112  762.861  467.027  173.689 4.594  645.310 

6. Programa de Investimentos

O demonstrativo da composição consolidada da carteira de investimentos é como segue:

títulos DA DíviDA AgRáRiA
A  Fundação contratou para consultoria o escritório jurídico 
Betiol, o qual obteve sucesso na ação judicial movida contra 
a União, resultando na recuperação e recebimento de parte 
de parcela de juros e atualização monetária dos títulos da 
dívida agrária, em uma quantidade de 27.730, adquiridos em 
27 de julho 1987, os quais tinham sido apreendidos pelo IN-

CRA, correspondendo a um ingresso de recursos, em maio 
de 2005, da ordem de R$ 4.958.

Dando continuidade, a Fundação recontratou o mesmo es-
critório jurídico Betiol, através do contrato assinado em 01 de 
junho de 2005, com a finalidade de defender os interesses 
da Fundação, junto à Justiça Federal de Brasília – DF, pelo  
ajuizamento de ação ordinária a fim de receber os valores 
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NATUREZA DOS TÍTULOS
VALORES DOS TÍTULOS FAIXAS DE VENCIMENTO
 PARA NEGOCIAçãO (1) (INTERVALO DE ANOS)
2009 2008 2009 2008

  TÍTULOS DE RESPONSAbILIDADE DO GOVERNO FEDERAL: 
   - Notas do Tesouro Nacional  210.805  160.914 2010/2045 2009/2045
   - Letras Financeiras do Tesouro  76.604  111.261 2010/2016 2009/2014
   - Letras do Tesouro Nacional  158.034  103.336 2010/2011 2009/2010
  APLICAçõES EM INSTITUIçõES FINANCEIRAS:
  - Certificado e Recibo de Depósitos Bancário (2)  57.986  74.269 2010/2016 2009/2014
  TÍTULOS DE EMPRESAS:
  - Debêntures não Conversíveis (2)  37.072  23.780 2010/2015 2009/2015
  - Notas Promissórias  7.310  7.442 2010 2009
  - Certificado de compra/venda a termo  3.281  2.485 2010 2009
Total  551.092  483.487 

(1) Valor líquido provável de realização obtido mediante adoção de técnica ou modelo de precificação.
(2) Os valores apresentados são líquidos de provisões para perdas.

investimentos imobiliáRios
Conforme determina a Resolução CMN nº 3.121, de 25 de 
setembro de 2003, revogada pela Resolução CMN nº 3.456, 
de  01 de junho de 2007, os imóveis têm sido reavaliados 

a cada três anos. A Fundação reconheceu em fevereiro de 
2009, reavaliação no montante de  R$ 7.849, a qual foi base-
ada nos laudos de avaliação emitido por perito independente 
– Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro. 

IMóVEIS REAVALIADOS VALOR CONTÁbIL REAVALIAçãO VALOR REAVALIADO
Praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2- Niterói - RJ 29.857 6.395 36.252
Rua Aureliano Coutinho, 81 - Petrópolis - RJ 3.804 543 4.347
Avenida Paulo Leitão, 695 - Magé - RJ 1.661 912 2.573
Total dos imóveis reavaliados 35.322 7.850 43.172

Os imóveis passarão a ser depreciados pela vida útil remanescente estimadas nos referidos laudos de avaliação, como segue:

IMóVEL VIDA úTIL REMANESCENTE TAXA ANUAL DE DEPRECIAçãO - %
Praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 - Niterói - RJ 68 anos 1,47
Rua Aureliano Coutinho, 81 - Petrópolis - RJ 65 anos 1,54
Avenida Paulo Leitão, 695 - Magé - RJ 45 anos 2,22

omitidos por ocasião do resgate dos títulos da dívida agrária 
em setembro de 1997, acrescidos dos honorários de sucum-
bência ao índice de 13,89%, que corresponde a expressão 
da correção monetária suprimida em fevereiro de 1991, à 
parcela  de juros compensatórios de 6 % a.a, e juros de mora, 
também 6 % a.a, e frações pro-rata devida a partir do venci-
mento até o efetivo pagamento, computando-os mês a mês. 

A ação judicial foi distribuída em 10 de agosto de 2005 e, 
após a apresentação de todas as provas pertinentes, a ação 
foi julgada procedente em novembro de 2007. A União apre-
sentou recurso de apelação e a Fundação apresentou as 
contra-razões. Com o objetivo de majorar os honorários de 
sucumbência, a Fundação apresentou recurso adesivo. 

Durante o ano de 2008, foram realizados todos os expe-
dientes cartorários para o encaminhamento dos recursos ao 
TRF – Tribunal Regional Federal para julgamento, tendo sido 

publicado em 07 de janeiro de 2009 o envio do processo à 
juíza relatora. 

Após apresentação de memorial em 04 de fevereiro de 2009 o 
processo encontra-se no gabinete da relatora aguardando ser 
incluído em pauta para julgamento dos respectivos recursos.

Informações relativas à 
classificação de títulos e valores 
mobiliários
Conforme determinação da Resolução CGPC nº 4, de 30 de 
janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 8, de 19 
de junho de 2002, está sendo apresentada abaixo a compo-
sição dos ativos integrantes da carteira dos fundos de inves-
timentos, segregado entre títulos para negociação e faixas de 
vencimentos:  
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8. Exigível Contingencial
As contingências são incertezas que, dependendo de even-
tos futuros, poderão ter impacto na situação econômico- 
-financeira da entidade. A Fundação adota como critério 
para o registro dessas contingências provisionar somente as 
ações consideradas como perda provável na opinião de seus 
consultores jurídicos.

Esta rubrica contempla os processos judiciais de natureza 
previdenciária, administrativa e de investimentos conforme 
detalhado a seguir:

Programa previdencial 
Complementação de aposentadoria, restituições de contri-
buições e imposto de renda incidente sobre o benefício de 
abono anual sendo:

a)  Concessão do benefício sem os limites etário e de teto de 
remuneração; 

b)  Revisão do benefício com base nas verbas salariais defe-
ridas em processo trabalhista em face da patrocinadora; 

c)  Nulidade da migração do Plano de Complementação de 
Aposentadoria – PCA para o Plano de Aposentadoria de 
Contribuição Variável – PACV, em abril de 1999;

d)  Participantes do sexo feminino, aposentadoria proporcional 
(25 a 29 anos de tempo de serviço). Concessão do benefício 
considerando o mesmo percentual de redução do salário- 
-real-de-benefício aplicado aos participantes do sexo mas-
culino contando com 30 a 34 anos de tempo de serviço;

e)  Conversão dos benefícios de cruzeiros reais para reais (Pla-
no Real), por ocasião do reajuste anual de outubro de 1994 
(diferença de 46,6% referente ao INPC de junho de 1994);

f)  Diferença de índice de reajuste;

g)  Expurgo inflacionário (março de 1990 a março de 1991 – 
IPC/BTN – Reserva de poupança); 

h)  Restituição da contribuição da contribuição da patrocina-
dora para o plano de benefícios; 

i)  Imposto de renda incidente sobre o benefício do abono 
anual;

Os processos vem sendo atualizados mensalmente pela cor-
reção monetária do TJ-RJ + TR, da qual são deduzidos os 
depósitos judiciais.

Programa administrativo 
A Fundação constitui provisão para contingências do PIS que 
vem sendo atualizado pela taxa SELIC e ações reclamatórias 
promovidas por ex-empregados da Fundação atualizadas 
por 1% + TR, da qual são deduzidos os depósitos judiciais.

Programa de Investimentos
a)  Imposto sobre operações financeiras - A Fundação, cons-

titui provisão para contingências do IOF, que vem sendo 
atualizado pela taxa SELIC.

b)  Imposto predial e territorial urbano (IPTU) e área comum 
do imóvel de Petrópolis - Foi constituída provisão para 
contingência do IPTU para os imóveis de Magé e Petró-
polis, da qual são deduzidos os depósitos judiciais. 

Relativamente ao imóvel de Petrópolis, estão sendo adotadas 
providências através de tratativas para formalização e regu-
larização da escritura definitiva de compra e venda atinentes 
às frações ideais de terreno, com os promitentes vendedores 
das mesmas, em cumprimento ao que foi ajustado na escri-
tura de promessa de compra de venda e de cessão.

7.Exigível Operacional
O demonstrativo da composição consolidada do exigível operacional é como segue:

DESCRIçãO 2009 2008
Valor a pagar dos planos administrativo 834 475
Imposto de renda retido na fonte a recolher 303 346
Provisão folha da Brasiletros 275 237
Repasse a sindicatos e associações 235 256
Fornecedores 201 209
Valor do PCA a pagar PACV 114 -
Valor a restituir a patrocinadora (Ampla/Endesa) 63 -
Valores a recolher sobre folha Brasiletros 52 47
Complementação de aposentadoria / devolução de poupança 37 45
CSLL, COFINS, PIS sobre serviços de terceiros 4 -
Outras obrigações 2 4
Repasse para patrocinadora de assistência médica odontológica - 618
Imóveis (obras de melhoramentos)        -        5
Total do exigível operacional 2.120 2.242
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Diante disso, a Fundação preservou a provisão atualizada re-
ferente à questão de eventuais indenizações aos proprietários 
diante do entendimento de apropriação de área comum do 
imóvel de Petrópolis.

c)  Anulação de cobrança do Empréstimo Imobiliário – Os 

processos discutem a legalidade da cobrança, já que, a 
maior parte dos mutuários entende não possuir mais qual-
quer débito em relação ao mesmo.

Demonstrativo da composição consolidada do exigível con-
tingencial:

9. Provisões Matemáticas  
Benefícios concedidos
As reservas de benefícios concedidos registram o valor  
atual dos compromissos futuros da Fundação em relação aos  
atuais aposentados e pensionistas.

Benefícios a conceder
Os benefícios a conceder correspondem ao valor presente 
dos benefícios futuros (ainda não concedido), líquidos das  
contribuições futuras dos participantes e patrocinadores, 
sendo ambos avaliados para os participantes ativos que não 
adquiriram o direito de aposentadorias e pensões.

2009 2008
PCA PACV ADM TOTAL PCA PACV ADM TOTAL

PROGRAMA PREVIDENCIAL
Complementação de aposentadoria 131.814 1.468 - 133.282 115.499 1.378 - 116.877
Restituição de contribuição 515 24 - 539 398 21 - 419
IRRF sobre folha benefício 2.551 230 - 2.781 2.321 209 - 2.530
(-) Depósito judicial (17.505) (389) - (17.894) (17.486) (332) - (17.818)
Total do programa previdencial 117.375 1.333 - 118.708 100.732 1.276 - 102.008
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Processo PIS - - 663 663 - - 649 649
Trabalhista - - 440 440 - - 388 388
(-) Depósito judicial - - (385) (385) - - (360) (360)
Total do programa administrativo - - 718 718 - - 677 677
PROGRAMA DE INVESTIMENTO
IOF - - - - 108 - - 108
IPTU, ITBI e outros 1.114 - - 1.114 1.163 - - 1.163
Empréstimo 92 3 - 95 3 3 - 6
(-) Depósito judicial (14) - - (14) (60) - - (60)
Total do programa de investimentos 1.192 3 - 1.195 1.214 3 - 1.217
Total do exigível contingencial 118.567 1.336 718 120.621 101.946 1.279 677 103.902

10. Demonstrativo da composição consolidada  
do Exigível Atuarial

DESCRIçãO 2009 2008
bENEFÍCIOS CONCEDIDOS        676.782        658.361 
bENEFÍCIOS A CONCEDER
     Benefícios do plano com a geração atual
          Plano de contribuição definida          98.397          84.452 
         Plano de benefício definido            8.449          12.416 
Total benefícios do plano com geração atual        106.846          96.868 
(-) outras contribuições da geração atual             (936)         (1.298)
Total benefícios a conceder        105.910          95.570 

Total do exigível atuarial        782.692        753.931 
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O principal fator que levou à constituição do déficit em 31 
de dezembro de 2008, que teve sua origem na conjuntura 
econômica global foi a perda financeira decorrente da ren-
tabilidade obtida pelos planos neste exercício em relação à 
meta atuarial registrada no mesmo período.

Como previsto em cláusula específica de revisão atuarial e em 
conformidade com o Artigo 4º da Instrução SPC nº 28, de 30 
de dezembro de 2008, o déficit técnico registrado em 31 de 
dezembro de 2008, relativamente ao PCA, no montante de 
R$ 67.859, que corresponde a 11,70% do exigível atuarial, 
foi incorporado em 01 de abril de 2009 ao valor do contrato 
já firmado entre a AMPLA e a Fundação, após aprovação do 
balanço pelo Conselho Deliberativo.

Com relação ao PACV, considerando que o déficit apurado 
de R$ 878 teve sua origem na conjuntura econômica global, 
que os ativos disponíveis são significativamente superiores aos 
compromissos do Plano esperados para o exercício de 2009 e 
que as insuficiências apuradas são inferiores a 10% do exigível 
atuarial, a Diretoria Executiva, em conjunto com a patrocinado-
ra instituidora, decidiu postergar o equacionamento do déficit, 
de acordo com disposto no parágrafo 1º do Art. 28 da Resolu-
ção CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

12. Fundos
O fundo do programa previdencial do PCA no valor de  
R$ 50.119, foi constituído pelo resultado positivo e provisoria-
mente alocado no Fundo Previdencial com o objetivo de, con-
forme previsto em cláusula específica de revisão atuarial e em 
conformidade com o Art. 4º da Instrução SPC nº.28, de 30 de 
dezembro de 2008, ser incorporado em 01 de abril de 2010 
ao valor do contrato já firmado entre a AMPLA e a Fundação, 
após aprovação do balanço pelo Conselho Deliberativo.

O Fundo do Programa Previdencial do PACV no valor de  
R$ 957, registrado em 31 de dezembro de 2009 foi calculado 
com recursos, a partir de 01 de janeiro de 2009, da parcela 
do saldo de conta do Participante constituída pelas contribui-
ções da patrocinadora, as quais os participantes não tiveram 
direito por terem se desligado do plano antes de atingirem a 
elegibilidade ao benefício.

O Fundo do Programa Administrativo é constituído pela di-
ferença entre as receitas e despesas administrativas e pela 
existência de saldo no ativo permanente.

O Fundo do Programa de Investimentos é constituído para 
fazer face à quitação dos  empréstimos concedidos aos parti-
cipantes, na eventualidade do seu falecimento, e para garantir 
quitação de resíduos porventura existentes após o prazo con-
tratual dos financiamentos.

13. Transferências 
interprogramas

Custeio Administrativo
Os custos administrativos são determinados proporcional-
mente à participação operacional de cada área nos respec-
tivos programas.

Esses custos dos Programas Previdencial e de Investimentos 
representaram no ano de 2009 respectivamente 58,69% e 
41,31% e em 2008 foi de 59,58% e 40,42%  do total geral 
das despesas administrativas. 

A partir do exercício de 2004, optou-se por não transferir os cus-
tos administrativos do Programa Previdencial para os planos.

O rateio dos custos administrativos dos investimentos em 
2009 foram calculados com 73% para o Plano de Comple-
mentação de Aposentadoria- PCA e de 27% para Plano de 
Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV e no ano de 
2008 o rateio dos custos administrativos dos investimentos 
foram calculados respectivamente com 74% e 26%.

Resultado dos Investimentos
Nos Programas Previdencial e Administrativo, o item “Re-
sultado dos Investimentos”, representa o valor líquido das 
importâncias transferidas do Programa de Investimentos  a 
título de remuneração dos respectivos programas.

14. Eventos subsequentes
Nova Resolução do CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, 
publicada no Diário Oficial em 09 de fevereiro de 2009, alte-
rou a planificação contábil, normas, demonstrações contá-
beis e instituiu o Plano de Gestão Administrativa - PGA com 
regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
que no seu Art.5º revogou a partir de 1º de janeiro de 2010, 
as Resoluções CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002, nº 10, 
de 5 de julho de 2002, nº 17, de 28 de março de 2006, nº 25, 
de 30 de junho de 2008, o Art. 2º da Resolução CGPC nº 22, 
de 25 de setembro de 2006, e os art. 12 e 13 da Resolução 
CGPC nº 23, de dezembro de 2006.

A Lei nº 12.154 de 23 de dezembro de 2009, criou a Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
e instituiu a Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência 
Complementar - TAFIC a ser recolhida quadrimestralmente, 
calculada com base nos recursos garantidores de cada plano 
de beneficio com vigência a partir de 2010.

11. Evolução do Resultado do Exercício

2009 2008
RESULTADO DO EXERCÍCIO 67.225 (103.322)
     Constituição (reversão) de fundo previdencial - PCA (50.119) 12.851
     Constituição de fundo previdencial - PACV                                                                (957) -
Subtotal 16.149 (90.471)
Reversão de déficit técnico exercício anterior 68.737              -
Superávit (déficit) técnico do exercício 84.886 (90.471)

14 B r a s i l e t r o s  •  r e l a t ó r i o  d e  a t i v i d a d e s  2 0 0 9



x  DemonStração Patr imon ial 
Por Plano De BeneF íc io

2009 2008 2009 2008
aTivo 758.330.309,79 615.260.292,52 PaSSivo  758.330.309,79  615.260.292,52 

Disponível 61.507,00 54.117,40  Contas à pagar  802.461,01  1.746.622,69 

Contas a receber 213.206.394,52 148.179.081,04 Valores em litígio  118.566.647,86 101.945.492,74 

 Aplicações 545.062.408,27 467.027.094,08 
Compromissos com 
participantes e assistidos

 588.772.489,78 579.368.864,94 

Renda Fixa 394.744.320,91 349.302.363,21 

  Fundos  50.188.711,14  58.733,77 Renda Variável 107.158.744,28 82.292.021,72 

Imóveis 43.089.344,74 35.373.975,38 

Financiamentos Imobiliários 69.998,34 58.733,77 Déficit Técnico  -   (67.859.421,62)

DEMONSTRAçãO DE RESULTADOS
Contribuições  89.246.746,85  20.864.868,87 

Benefícios  (52.436.396,00) (48.819.777,71)

Rendimentos das aplicações 107.855.177,85 (12.985.901,35)

recursos líquidos 144.665.528,70 (40.940.810,19)
Formação de valores em litígio (17.272.504,87) (16.807.284,60)

Formação dos compromissos com participantes e assistidos  (9.403.624,84) (22.951.452,84)

Utilização / formação de fundos para riscos futuros (50.129.977,37)  12.840.126,01 

déficit Técnico do exercício  67.859.421,62 (67.859.421,62)

2009 2008 2009 2008
aTivo 213.112.534,96 175.392.676,72 PaSSivo  213.112.534,96 175.392.676,72 
Disponível 49.047,66 80.829,85 Contas à pagar  744.607,90  427.803,91 

Contas à receber 376.258,10 1.623.105,16 Valores em litígio  1.336.391,68  1.279.562,62 

Aplicações  212.687.229,20 173.688.741,71 
Compromissos com 
participantes e assistidos

 193.920.174,15  174.562.471,38 

Renda Fixa 174.519.927,21 144.949.377,13 

Fundos  962.503,17  347,76 Renda Variável 38.162.409,44 28.739.016,82 

Financiamentos Imobiliários 4.892,55 347,76 

Déficit (-) / Superávit Técnico  16.148.858,06  (877.508,95)

DEMONSTRAçãO DE RESULTADOS
Contribuições 6.558.744,91 6.295.080,89

Benefícios  (9.201.178,70)  (9.075.791,61)

Rendimentos das aplicações 40.081.219,47 (6.744.646,58)

recursos líquidos  37.438.785,68  (9.525.357,30)

Utilização / formação de valores em litígio  (92.560,49)  (1.457.160,98)

Formação  dos compromissos com participantes e assistidos  (19.357.702,77)  (11.630.250,62)

Utilização / formação de fundos para riscos futuros  (962.155,41)  1.681,07 

Superávit / (-) déficit do exercício  17.026.367,01  (22.611.087,83)

Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA                  
(R$)

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV
(R$)

comentáRio sobRe os custos ADministRAtivos
A partir do exercício de 2004, optou-se por não transferir os custos administrativos do Programa Previdencial para os planos.
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comentáRio DA RentAbiliDADe Do exeRcício De 2009 Dos 
PlAnos PcA e PAcv 
O ano de 2009 encerrou-se expressando maciça valorização 
dos ativos financeiros, surpreendendo até os analistas mais 
otimistas. Muito poucos poderiam imaginar que as ações atin-
giriam tão rapidamente esse patamar de valorização. O índice 
Bovespa subiu 82,7% em 2009, cotado a 68,5 mil pontos.

A alocação realizada dos recursos da Brasiletros contem-
pla aderência ao preconizado na Política de Investimentos 
aprovada para ambos os  Planos de aposentadorias (PCA 
e PACV). No quarto trimestre do ano, garantindo ganhos, 
reduziu-se a exposição na Bolsa de Valores rebalanceando 
para renda fixa conservadoramente, sustentando rentabilida-
de num total de R$ 48 milhões.

A Política de Investimentos para o período 2009/2013 sugeriu 
limites para alocação objetivo em Bolsa de Valores: PCA, mé-
dia de 11,4 %, com limites entre 0 e 30 %, terminamos  com 
19,7%; e, para o PACV, média de 24 %, com limites de 0 a 35 
%, terminamos com 17,9%. 

O retorno obtido na carteira de investimentos foi excelente. 
Em ambos os segmentos a rentabilidade bateu com acentu-
ada folga os respectivos indicadores benchmarks: na renda 
fixa 11,9%, com folga de 2% acima do CDI; a renda variável 
emplacou 75,7%, acréscimo de 3,3% sobre o IBX-50.

A carteira de investimentos imobiliários, devido a reavaliação 
ocorrida em fevereiro/09, obteve ganho positivo de R$ 7,7 
milhões, e    apresentou   uma rentabilidade em 2009 de  
32,6 %, ultrapassando a taxa mínima atuarial em 20,2%. Esta 
carteira, pertencente ao Plano de Complementação de Apo-
sentadoria – PCA, num total de R$ 43,1 milhões, encontra-se 
enquadrada nos limites estabelecidos pela legislação, a qual 
permite alocação em imóveis em no máximo 8% dos Recur-
sos Garantidores da Reserva Técnica.

A rentabilidade total dos investimentos atingiu a marca de 
23,8%, superando em 13,45% a meta mínima atuarial.

Realçamos a reversão do resultado deficitário registrado no 
exercício de 2008, cuja razão se deve, principalmente, à per-
formance obtida na carteira de investimentos, em um cenário 
benigno de recuperação econômica, face a forte valorização 
dos ativos do mercado de capitais, redundando pujante ren-
tabilidade, incrementando larga margem sobre a meta atua-
rial do mesmo período. 

No PCA, o déficit de R$ 67,9 milhões foi absorvido pelo con-

trato de Reserva a Amortizar em 01/04/09, e, com o desem-
penho das aplicações, o resultado acumulado do Plano no 
exercício fechou superavitário em R$ 50,1 milhões. Esse sal-
do positivo foi integralmente alocado no Fundo Previdencial, 
e, como “mão dupla” a exemplo do ocorrido no ano passado, 
conforme previsto em cláusula específica contratual para revi-
são atuarial, será abatido em 01/04/10, do contrato de reser-
va a amortizar, com a patrocinadora AMPLA, após aprovação 
do Balanço de 2009 pelo Conselho Deliberativo. 
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No PACV, após reversão do déficit de R$ 883 mil, registrado 
em 2008, o resultado superavitário técnico acumulado até 
dezembro registrou R$ 16,1 milhões, o qual, segundo a legis-
lação, foi contabilizado na conta reserva de contingência. 

O retorno dos investimentos do plano PACV proporcionou 
aos seus participantes em 2009, a confortável rentabilidade 
de 23,5% pelo critério da taxa Interna de Retorno – TIR con-
forme demonstrado no gráfico abaixo:
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Índice de Solvência

Índice de Solvência = Ativo / (Ativo - Resultado - Fundo Previdencial) Índice de Solvência = Ativo / (Ativo - Resultado - Fundo Previdencial)

Equilíbrio Índice de Solvência Equilíbrio

Índice de Solvência do Plano PcA de 2002 à 2009 Índice de Solvência do Plano PAcv de 2002 à 2009
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Evolução mensal do Equilíbrio Técnico do PcA x Rentabilidade Acumulada em 2009

Dez/08 Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul ago Set out nov Dez
Equilíbrio Técnico -67.859 -64.925 -60.628 -55.159 22.797 32.324 26.587  29.185  29.547  40.550  40.533  52.787  50.119 

Rent. dos Investimentos -2,36 1,74 4,04 6,33 9,59 12,88 12,73 14,70 15,74 19,01 19,95 22,92 24,00
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Dez/08 Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul ago Set out nov Dez
Equilíbrio Técnico -878 1.329 951 3.208 6.134 10.374 8.549  10.048  10.738  14.065  13.495  17.052  17.107

Rent. dos Investimentos -3,40 2,43 3,28 5,77 8,60 12,87 12,53 14,59 15,86 18,95 19,23 22,21 23,52

O valor superavitário apurado em dezembro/09 de R$ 17.106.468,68 foi parte para constituição do Fundo Previdencial no valor de R$ 957.610,62.

O valor superavitário apurado em dezembro/09 de R$ 50.118.712,80 foi todo para constituição do Fundo Previdencial.
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1. Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atua-
rial do Plano de Complementação de Aposentadoria (PCA) 
mantido pela Fundação AMPLA de Seguridade Social -  
BRASILETROS, apresentamos nosso parecer sobre a situa-
ção atuarial do citado Plano referente à patrocinadora AMPLA 
Energia e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2009.

2.   Posição do Exigível Atuarial 
e das Reservas e Fundos

Certificamos que, em 3/12/2009, a composição do Exigível 
Atuarial e das Reservas e Fundos, de acordo com o Plano de 
Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002, alterada 
pela Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:

x reSumo Do Parecer atuarial 
Do Plano De comPlementação 
De aPoSentaDoria - Pca

2.3 eXigíveL aTuariaL r$ 588.772.489,78 
2.3.1.PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 588.772.489,78 
2.3.1.1.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 582.208.661,28 
2.3.1.1.01.Benefícios do Plano R$ 582.208.661,28 
2.3.1.1.01.01.Contribuição Definida R$ 0,00 
2.3.1.1.01.02.Benefício Definido R$ 582.208.661,28 
2.3.1.2.BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 6.563.828,50 
2.3.1.2.01.Benefícios do Plano com a Geração Atual R$ 6.563.828,50 
2.3.1.2.01.01.Contribuição Definida R$ 0,00 
2.3.1.2.01.02.Benefício Definido R$ 6.563.828,50 
2.3.1.2.03.Outras Contribuições da Geração Atual (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.01.Serviço Passado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.02.Déficit Equacionado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.03.Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias R$ 0,00 
2.4.reServaS e FundoS r$ 50.188.711,14 
2.4.1.EQUILÍBRIO TÉCNICO R$ 0,00 
2.4.1.1.RESULTADOS REALIZADOS R$ 0,00 
2.4.1.1.01.SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 0,00 
2.4.1.1.01.01.Reserva de Contingência R$ 0,00 
2.4.1.1.01.02.Reserva para Revisão do Plano R$ 0,00 
2.4.1.1.02.DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-) R$ 0,00 
2.4.2.FUNDOS R$ 50.188.711,14 
2.4.2.1.Programa Previdencial R$ 50.118.712,80 
2.4.2.2.Programa Assistencial R$ 0,00 
2.4.2.3.Programa Administrativo R$ 0,00 
2.4.2.4.Programa de Investimentos R$ 69.998,34 

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se: 

1) O Regulamento do Plano de Complementação de Apo-
sentadoria (PCA), fechado a novas adesões, vigente em 
31/12/2009, e cujas principais características estão des-
critas no item “Características do Plano” do Demonstrativo 
dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA).  

2) Os dados individuais dos participantes e beneficiários do 
Plano, com data-base em 31/07/2009 e projetados para 
31/12/2009, fornecidos pela BRASILETROS à Mercer 
que, após a realização de testes apropriados e devidos 
acertos efetuados em conjunto com a entidade, conside-
rou-os adequados para fins desta avaliação atuarial, sen-
do que algumas das características da população avaliada 
encontram-se no item “Informações Gerais” do DRAA. 
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A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a 
avaliação atuarial deste exercício objetiva, única e exclusivamente, 
a identificação e correção de eventuais distorções na base de da-
dos, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade 
das distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em 
qualquer hipótese, com a BRASILETROS a responsabilidade ple-
na por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e 
métodos atuariais geralmente aceitos, respeitando-se a 
legislação vigente, as características da massa de partici-
pantes e o Regulamento do Plano.   

4)  Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela BRA-
SILETROS à Mercer, bem como o valor do Fundo de In-
vestimentos. 

Registramos que a reversão do resultado deficitário registra-

do em 31/12/2008 deve-se principalmente: i) à rentabilidade 
obtida pelos investimentos dos recursos garantidores dos be-
nefícios ter sido superior a meta atuarial registrada no mesmo 
período, marcado por um período de recuperação econômica 
após a crise global observada no segundo semestre de 2008; 
ii) e conforme registrado no DRAA de 31/12/2008, pela a in-
corporação do  Déficit Técnico registrado em 31/12/2008, no 
montante de R$ 67.859.421,62, em 01/04/2009 ao valor do 
contrato já firmado entre a AMPLA e a Fundação. 

O resultado positivo constituído no PCA foi provisoriamen-
te alocado no Fundo Previdencial com o objetivo de, con-
forme previsto em cláusula específica de revisão atuarial e 
em conformidade com o Artigo 4º da Instrução SPC nº 28, 
de 30/12/2008, ser incorporado em 01/04/2010 ao valor do 
contrato já firmado entre a AMPLA e a Fundação, após apro-
vação do balanço pelo Conselho Deliberativo.

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:

Taxa real de juros (1) 6% a.a.
Projeção de crescimento real de salário (1) (2) 2% a.a.
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS (1) 0% a.a.
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) 0% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 0,98
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 0,98
Hipótese sobre rotatividade 0
Tábua de mortalidade geral (3) AT-83
Tábua de mortalidade de inválidos (4) AT-49
Tábua de entrada em invalidez Light Forte
Outras hipóteses biométricas utilizadas (5) (5)

Observações:

1)  O indexador utilizado é o INPC do IBGE.  

2)  A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida 
pela patrocinadora, levando em consideração a expectati-
va de reajustes salarias de longo prazo.

3)  Foi utilizada a tábua AT-83, segregada por sexo. 

4)  Foi utilizada a tábua AT-49, segregada por sexo, agravada 
ao longo das idades em 6 anos para refletir a mortalidade 
dos participantes inválidos.   

5)  Considera que a idade de aposentadoria corresponde à 
primeira idade a partir da qual o participante se torna ele-
gível a um benefício integral pelo plano.  

O método atuarial adotado para a avaliação de todos os be-
nefícios do plano foi o Agregado.   

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial 
foram fundamentadas por meio de estudo específico realiza-
do em 2009, que tomou como base a população existente 
nos Planos administrados pela BRASILETROS e também in-
formações do mercado em geral. O detalhamento dos estu-
dos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução nº 18/2006 
do CGPC, encontra-se arquivado na Fundação.  

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses  
atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados 
na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial reali-
zada no exercício de 2008.  

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta ava-
liação atuarial com data-base de 31/07/2009 são apropriados e 
atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os parâ-
metros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefí-
cios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
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4.  Plano de Custeio para 
o Exercício de 2010

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, a pa-
trocinadora e os participantes deverão efetuar contribuições 
para o Plano de Complementação de Aposentadoria com 
base nos seguintes níveis:    

PAtRocinADoRA  

A patrocinadora efetuará, a título de contribuição normal, o 
valor correspodente a 3,29% da folha de salários. 

Além da contribuição normal, a patrocinadora efetuará a 

contribuição extra mensal no valor de R$ 142.457,95, a ser 
realizada 13 vezes ao ano, para custeio das Despesas Admi-
nistrativas. Este valor foi calculado com base no orçamento 
anual para a cobertura das Despesas Administrativas, infor-
mado pela Brasiletros, e corresponde a R$ 1.851.953,40. 

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo poderão 
ser utilizados para custeio das despesas administrativas do 
exercício de 2010.   

PARticiPAntes Ativos
Os Participantes Ativos deverão efetuar contribuições com 
base em percentuais cumulativos em função de faixas do sa-
lário, conforme descrito na tabela a seguir:

FAIXA DO SALÁRIO (1) PERCENTUAL APLICÁVEL
Até TETO / 2 1,75%
De TETO / 2 até TETO 4,50%
De TETO até 3x TETO 7,50%
Acima de 3x TETO 10,00%

(1)TETO corresponde ao teto do Salário de Contribuição para a Previdência Social.

(*) Orçamento de acordo com o PGA elaborado pela Fundação 

Além dessas contribuições, os Participantes Ativos deverão 
verter contribuições no percentual de 1,10% sobre seus sa-
lários de contribuição para a cobertura de 50% do aumento 
nos valores dos benefícios da Entidade em decorrência do 
disposto na Lei nº 9.876, de 29/11/1999, que altera as regras 
de cálculo do benefício concedido pela Previdência Oficial, 
instituindo o fator previdenciário.   

Observamos que o valor apresentado no campo 63 do DRAA 
se refere ao percentual médio apurado a partir da população 
de Participantes Ativos do plano na data-base da avaliação.

Participantes Assistidos  

Certificamos que os participantes Assistidos, com exceção 
dos pensionistas e aposentados por invalidez que anterior-
mente eram empregados da Centrais Elétricas Fluminenses 
S/A - CELF que estão isentos, deverão efetuar contribuições 
determinadas pelos mesmos percentuais cumulativos refe-
rentes aos participantes Ativos, aplicados sobre os benefícios 
do plano. Observamos que o valor apresentado no campo 65 
do DRAA se refere ao percentual médio apurado a partir da 

população de Participantes Assistidos do plano na data-base 
da avaliação.  

Participantes Autopatrocinados 

Certificamos que os Participantes Autopatrocinados deverão 
efetuar, além de suas contribuições, as contribuições normais 
que seriam feitas pela patrocinadora, caso não tivesse ocorri-
do o Término do Vínculo Empregatício, destinadas ao custeio 
de seu benefício, acrescidas de contribuição extra mensal 
para custeio administrativo no valor de R$ 65,08. 

Participantes Vinculados  
No Regulamento do Plano não há previsão de contribuição de 
Participantes Vinculados.    

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar 
a partir de 1º de janeiro de 2010. 

De acordo com Artigo A.8.2 do Regulamento do Plano, de-
monstramos a seguir a relação entre as contribuições previstas 
para os Participantes e para a Patrocinadora à BRASILETROS. 
     

CONTRIbUIçõES DOS PARTICIPANTES PROjETADAS PARA 2010

Ativos  R$ 40.936,00 
Assistidos  R$ 1.859.914,51 
Total  r$ 1.900.850,51 

CONTRIbUIçõES DA PARTICIPADORA PROjETADAS PARA 2010

Patrocinadora  R$ 40.936,00 
Despesas Administrativas (*)  R$ 1.851.953,402 
Total  r$ 1.892.889,402 

Considerando a pequena diferença entre os valores proje-
tados, recomendamos um monitoramento permanente das 

contribuições reais, de forma que a paridade seja observada 
no acumulado do exercício.
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5.  Limite Legal para 
Custeio das Despesas 
Administrativas  

Ressaltamos que em conformidade com o Art. 6º da Re-
solução CGPC nº 29, de 31/08/2009, que dispõe sobre os 
critérios e limites para custeio das despesas administrativas 
pelas entidades fechadas de previdência complementar, em 
partricular aquelas que são vinculados à Lei Complementar 
n.° 108, de 29 de maio de 2001, o Conselho Deliberativo da 
Fundação deverá estabelecer o limite anual de recursos des-
tinados pelos planos de benefícios para o plano de gestão 
administrativa (PGA), observado o custeio pela Patrocinado-
ra, Participantes e Assistidos, entre os seguintes critérios: 

 - 1% (um por cento) incidente sobre o montante dos recur-
sos garantidores dos planos de benefícios no último dia do 
exercício a que se referir; ou      

 - 9% (nove por cento) incidente sobre a soma das contri-
buições e dos benefícios dos Planos no exercício a que se 
referir.      

Ressaltamos que o valor orçado pela Fundação para 2010 
para a cobertura das Despesas Administrativas, no montante 
de R$ 1.851.953,40, está em conformidade com os dois cri-
térios descritos acima.

6.  Considerações Finais  

Certificamos que, admitida a revisão do contrato firmado 
entre a Patrocinadora e a Fundação, a ser consolidada em 
01/04/2010, o Plano PCA da Brasiletros está equilibrado, de-
pendendo apenas do pagamento das contribuições previstas 
no Plano de Custeio e da realização das hipóteses atuariais 
para manter este equilíbrio.     

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2010.  

Mercer Human Resource Consulting Ltda.  

Maria Cláudia Xavier Fernandes - MIBA nº 509 

Nota: Este documento tem a finalidade de fornecer as informações neces-
sárias ao preenchimento do DRAA Web e não substitui o mesmo.
Para atendimento às determinações legais, o documento válido para assi-
naturas é a impressão do DRAA Web enviado pelo sistema SIPC/CAP.
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2.3 eXigíveL aTuariaL r$ 193.920.174,15 
2.3.1.PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 193.920.174,15 
2.3.1.1.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS R$ 94.573.801,15 
2.3.1.1.01.Benefícios do Plano R$ 94.573.801,15 
2.3.1.1.01.01.Contribuição Definida R$ 274.688,77 
2.3.1.1.01.02.Benefício Definido R$ 94.299.112,38 
2.3.1.2.BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 99.346.373,00 
2.3.1.2.01.Benefícios do Plano com a Geração Atual R$ 100.282.321,86 
2.3.1.2.01.01.Contribuição Definida R$ 98.396.770,11 
2.3.1.2.01.02.Benefício Definido R$ 1.885.551,75 
2.3.1.2.03.Outras Contribuições da Geração Atual (-) R$ 935.948,86 
2.3.1.3.PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.01.Serviço Passado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.02.Déficit Equacionado (-) R$ 0,00 
2.3.1.3.03.Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias R$ 0,00 
2.4.reServaS e FundoS r$ 17.111.361,23 
2.4.1.EQUILÍBRIO TÉCNICO R$ 16.148.858,06 
2.4.1.1.RESULTADOS REALIZADOS R$ 16.148.858,06 
2.4.1.1.01.SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO R$ 16.148.858,06 
2.4.1.1.01.01.Reserva de Contingência R$ 16.148.858,06 
2.4.1.1.01.02.Reserva para Revisão do Plano R$ 0,00 
2.4.1.1.02.DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-) R$ 0,00 
2.4.2.FUNDOS R$ 962.503,17 
2.4.2.1.Programa Previdencial R$ 957.610,62 
2.4.2.2.Programa Assistencial R$ 0,00 
2.4.2.3.Programa Administrativo R$ 0,00 
2.4.2.4.Programa de Investimentos R$ 4.892,55 

1. Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial 
do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (PACV)  
mantido pela Fundação AMPLA de Seguridade Social - BRA-
SILETROS, apresentamos nosso parecer sobre a situação atu-
arial do citado Plano em 31/12/2009 referente à patrocinadora 
AMPLA Energia e Serviços S.A., à própria BRASILETROS e à 
patrocinadora Endesa Brasil, que respondem solidariamente 
pelas obrigações assumidas em relação ao Plano.

2.   Posição do Exigível Atuarial 
e das Reservas e Fundos

Certificamos que, em 31/12/2009, a composição do Exigível 
Atuarial e das Reservas e Fundos, de acordo com o Plano de 
Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002, alterada 
pela Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

1)  O Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribui-
ção Variável (PACV), que se encontra em manutenção, 
vigente em 31/12/2009, e cujas principais características 
estão descritas no item “Características do Plano” do De-
monstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial.

2)  Os dados individuais dos participantes e beneficiários do 
Plano, com data-base em 31/07/2009 e projetados para 
31/12/2009, fornecidos pela BRASILETROS à Mercer 
que, após a realização de testes apropriados e devidos 
acertos efetuados em conjunto com a entidade, conside-
rou-os adequados para fins desta avaliação atuarial, sen-
do que algumas das características da população avaliada 
encontram-se no item “Informações Gerais” do DRAA.

x reSumo Do Parecer atuarial 
Do Plano De aPoSentaDoria De 
coNtriBuição variável - pacv
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Observações:    

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE;  

(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida 
pela patrocinadora, levando em consideração a expectativa 
de reajustes salarias de longo prazo.   

(3) A rotatividade é utilizada apenas para avaliação dos bene-
fícios de invalidez e pensão por morte.   

(4) Foi utilizada a tábua AT-49, segregada por sexo, agravada 
ao longo das idades em 6 anos para refletir a mortalidade dos 
participantes inválidos.   

(5) Considera que a idade de aposentadoria corresponde à 
primeira idade a partir da qual o participante se torna elegível 
a um benefício integral pelo plano.

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial 
foram fundamentadas por meio de estudo específico realiza-
do em 2009, que tomou como base a população existente 
nos Planos administrados pela BRASILETROS e também in-

formações do mercado em geral. O detalhamento dos estu-
dos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução nº 18/2006 
do CGPC, encontra-se arquivado na Fundação.  

O método atuarial adotado para a avaliação de todos os be-
nefícios do Plano, com exceção da parcela dos benefícios de 
Invalidez e Pensão por Morte de Participante Ativo referente à 
Conta Projetada que foram avaliados pelo método Agregado, 
foi o de Capitalização Financeira.   

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atu-
ariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na 
presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada 
no exercício de 2008.   

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta 
avaliação atuarial com data-base de 31/07/2009 são apro-
priados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que esta-
belece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de 
plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar.    

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:

Taxa real de juros (1) 6% a.a.
Projeção de crescimento real de salário (1) (2) 2% a.a.
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS (1) 0% a.a.
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) 0% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 0,98
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 0,98
Hipótese sobre rotatividade (3) 3% a.a.
Tábua de mortalidade geral AT-83 segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos (4) AT-49
Tábua de entrada em invalidez Light Forte
Outras hipóteses biométricas utilizadas (5) (5)

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada 
para a avaliação atuarial deste exercício objetiva, única e 
exclusivamente, a identificação e correção de eventuais dis-
torções na base de dados, não se inferindo dessa análise a 
garantia de que a totalidade das distorções foram detecta-
das e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com 
a BRASILETROS a responsabilidade plena por eventuais im-
precisões existentes na base cadastral.   

3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e 
métodos atuariais geralmente aceitos, respeitando-se a 
legislação vigente, as características da massa de partici-
pantes e o Regulamento do Plano.  

4) Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela  
BRASILETROS à Mercer, bem como o valor do Fundo de 
Investimentos e do Fundo Previdencial.

O Fundo Previdencial do PACV registrado em 31/12/2009 foi 
calculado com recursos, a partir de 01/01/2009, da parcela 
do saldo de conta do Participante constituída pelas contribui-
ções da Patrocinadora, as quais os Participantes não tiveram 
direito por terem se desligado do Plano antes de atingirem a 
elegibilidade ao benefício.    

Registramos que a reversão do resultado deficitário registra-
do em 31/12/2008 deve-se principalmente à rentabilidade 
obtida pelos investimentos dos recursos garantidores dos 
benefícios do Plano ter sido superior a meta atuarial registra-
da no mesmo período, marcado por um período de recupe-
ração econômica após a crise global observada no segundo 
semestre de 2008.
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4. Plano de Custeio para o 
Exercício de 2010

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as pa-

trocinadoras e os participantes deverão efetuar contribuições 

para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável com 

base nos seguintes níveis:

Patrocinadora     

As patrocinadoras deverão efetuar contribuições na forma 

prevista no Capítulo B.5 do regulamento do Plano. Estas 

contribuições equivalem à taxa média estimada em 5,84% 

da folha salarial dos Participantes Ativos na data base dos 

dados, distribuídos da seguinte forma:   

Contribuição Normal 4,10%
Contribuição Especial para 
cobertura do Saldo Projetado 
dos benefícios de Invalidez e 
Morte

0,16%

4,26%

Contribuição Extra mensal, a ser efetuada 13 vezes ao ano, 

para custeio das Despesas Administrativas, equivalente a R$ 

84.051,32. Este valor foi calculado com base no orçamento 

anual para a cobertura das Despesas Administrativas, infor-

mado pela Brasiletros,  e corresponde a R$ 1.092.667,12, 

equivalente a aproximadamente 1,58% da folha salarial dos 

Participantes Ativos.   

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo poderão 

ser utilizados para custeio das despesas administrativas do 

exercício de 2010.

PARticiPAntes Ativos

Os Participantes Ativos deverão efetuar contribuições con-

forme descrito no item B.5 do Regulamento. A partir da po-

pulação ativa na data base dos dados, a contribuição básica 

corresponde, em média, a 4,51% da folha de salários. 

PARticiPAntes 
AutoPAtRocinADos

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar as con-

tribuições na forma prevista no Capítulo B.5 do regulamento 

do Plano, acrescidas da taxa de administração, equivalente a 

1,58% do salário.    

PARticiPAntes vinculADos
Os Participantes Vinculados, a critério da Fundação, efetuarão 
contribuição para cobertura das despesas administrativas, 
conforme previsto no item B.2.6 do Regulamento do Plano. 

PARticiPAntes AssistiDos
De acordo com o Regulamento do Plano não há previsão de 
contribuição normal de Participantes Assistidos.  

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigo-
rar a partir de 1º de janeiro de 2010.   

5.  Limite Legal para 
Custeio das Despesas 
Administrativas  

Ressaltamos que em conformidade com o Art. 6º da Re-
solução CGPC nº 29, de 31/08/2009, que dispõe sobre os 
critérios e limites para custeio das despesas administrativas 
pelas entidades fechadas de previdência complementar, em 
particular aquelas que são vinculados à Lei Complementar 
n.° 108, de 29 de maio de 2001, o Conselho Deliberativo da 
Fundação deverá estabelecer o limite anual de recursos des-
tinados pelos planos de benefícios para o plano de gestão 
administrativa (PGA), observado o custeio pela Patrocinado-
ra, Participantes e Assistidos, entre os seguintes critérios: 

- 1% (um por cento) incidente sobre o montante dos recursos 
garantidores dos planos de benefícios no último dia do exer-
cício a que se referir; ou

 - 9% (nove por cento) incidente sobre a soma das contribui-
ções e dos benefícios dos Planos no exercício a que se referir.

Ressaltamos que o valor orçado pela Fundação para 2010 
para a cobertura das Despesas Administrativas, no montante 
de R$ 1.092.667,12 está em conformidade com os dois cri-
térios descritos acima.    

6. Considerações Finais 

Certificamos que o Plano PACV da Brasiletros está superávi-
tario, dependendo apenas do pagamento das contribuições 
previstas no Plano de Custeio e da realização das hipóteses 
atuariais para manter esta situação. Certificamos, ainda, que 
o resultado positivo acumulado pelo Plano, conforme previs-
to no artigo 20 da Lei Complementar nº 109 de 29/05/2001, 
foi destinado à constituição da reserva de contingência, para 
garantia de benefícios, inferior ao limite de 25% das Provisões 
Matemáticas constituídas sob a forma de “benefício definido”.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2010.  

Mercer Human Resource Consulting Ltda.  

Maria Cláudia Xavier Fernandes - MIBA nº 509  

Nota: Este documento tem a finalidade de fornecer as informações neces-
sárias ao preenchimento do DRAA Web e não substitui o mesmo. Para 
atendimento às determinações legais, o documento válido para assinatu-
ras é a impressão do DRAA Web enviado pelo sistema SIPC/CAP.
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x Parecer DoS auD itoreS 
inDePenDenteS

Aos Diretores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores

Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros

1. Examinamos o balanço patrimonial da FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL - BRASILETROS (entidade fechada 
de previdência complementar sem fins lucrativos), levantado em 31 de dezembro de 2009 e a respectiva demonstração do 
resultado e do fluxo financeiro correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua Ad-
ministração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.  

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o planejamento 
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da 
Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações 
contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administra-
ção da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros em 31 de dezembro 
de 2009, o resultado de suas operações e do seu fluxo financeiro correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, apresentadas para fins compara-
tivos, foram auditadas por outros auditores independentes que sobre elas emitiram parecer, sem ressalvas, datado em 9 de 
março de 2009. 

Rio de janeiro, 09 de março de 2010

C  A  N  A  R  I  M

Auditores Associados

CRC-RJ-003.003/O-5

Érico L. Canarim

Sócio-Responsável

Contador-CRC-RJ-037.512/O-3

(Firma-membro da AGN International Ltd.)
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x Del iBeração Do conSelho 
F iScal

Em 18 de março de 2010.

APROVA  O ORÇAMENTO GERAL REALIZADO E O BALANÇO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2009.

O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL – BRASILETROS, fazendo uso da competência 
que lhe confere as alíneas “a” e “c” do  artigo 38, do Estatuto:

CONSIDERANDO  as peças do Orçamento Geral realizado no exercício de 2009, que compreende: Atividade Previdencial, 
Atividade Operações Administrativas e Atividade Investimentos;  

CONSIDERANDO, o Parecer Atuarial inserto no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial ( DRAA), de 26 de feve-
reiro de 2010, devidamente aprovados pelos representantes legais da Entidade e da Patrocinadora, elaborado pela Mercer 
Human Resource Consulting Ltda, aprovados pela Diretoria Executiva da Fundação em reunião no dia 11 de março de 2010, 
em anexo;

CONSIDERANDO as Demonstrações Contábeis de encerramento do Exercício de 2009 da BRASILETROS, que compreendem 
o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados do Exercício, Demonstrações do Fluxo Financeiro, respectivas Notas 
Explicativas e Orçamento Realizado do Exercício de 2009, em anexo; e 

CONSIDERANDO, ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Canarim  Auditores Associados, de 09 de  março de 2010.

 DELIBERAÇÃO:

   O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e 
respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício financeiro de 2009, consubstanciada pelo Parecer do Atuário, 
bem como, o Parecer do Auditor Independente e, em decorrência exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, 
os membros da Diretoria da Fundação.      

      

  Ricardo Domingo Marcotti Lobos                        Heverdan Machado Barcellos                       Humberto Baptista da Rocha    

                   Presidente                                                      Conselheiro                                                    Conselheiro                     
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x Del iBeração Do conSelho 
del iBerat ivo

Em 25 de março de 2010.

APROVA  O ORÇAMENTO GERAL REALIZADO E O BALANÇO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2009.

O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL – BRASILETROS, fazendo uso da compe-
tência que lhe confere os itens I e V do artigo 18, do Estatuto:

CONSIDERANDO as peças do Orçamento Geral realizado no exercício de 2009, que compreende: Atividade Previdencial, 
Atividade Operações Administrativas e Atividade Investimentos;  

CONSIDERANDO o Parecer Atuarial inserto no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial    (DRAA), de 26 de fe-
vereiro de 2010, contemplando níveis de contribuição, devidamente aprovados pelos representantes legais da Entidade e da 
Patrocinadora, elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda, aprovados pela Diretoria Executiva da Fundação em 
reunião no dia 11 de março de 2010, em anexo;

CONSIDERANDO as Demonstrações Contábeis de encerramento do Exercício de 2009 da BRASILETROS, que compreendem 
o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados do Exercício, Demonstrações do Fluxo Financeiro, respectivas Notas 
Explicativas e Orçamento Realizado do Exercício de 2009, em anexo; 

CONSIDERANDO ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Canarim Auditores Associados, de 09 de  março de 2010;

CONSIDERANDO o parecer favorável do Conselho Fiscal, de 18/03/2010, aprovando sem ressalva as Demonstrações Con-
tábeis de encerramento do Exercício de 2009 da BRASILETROS, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstrações 
de Resultados do Exercício, Demonstrações do Fluxo Financeiro, respectivas Notas Explicativas e Orçamento Realizado do 
Exercício de 2009, em anexo;  

CONSIDERANDO os valores de despesas administrativas aprovada pelo Conselho Deliberativo para o exercício de 2010, em 
consonância com o Plano de Gestão Administrativa – PGA.

DELIBERAÇÃO:

   O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e 
respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável 
dos auditores independentes e aprovação do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os 
membros da Diretoria da Fundação.       

   Aprovar como fonte de custeio para o ano 2010 as contribuições das patrocinadoras, participantes autopatrocinados, resul-
tado dos investimentos, receitas administrativas e  fundo administrativo;

   Considerar como limite para cobertura das despesas administrativas do exercício de 2010 a Taxa de Administração ( até 1% 
dos Recursos  Garantidores), previsto na legislação.

Vitelmo Ferreira               
Conselheiro

Luciana Véras Santos Moreira
Conselheira

Nerildo Carvalho
Conselheiro

Geraldo Ricardo de Oliveira Raed
Conselheiro

Dilma Nascimento
Conselheira

Michelle Rodrigues Nogueira
Conselheira

Augusto Cesar Nogueira de O. Costa
Conselheiro

José Carlos Pacheco
Conselheiro  

Luís Carlos Silva Miranda      
Presidente
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x pol Ít ica  de  iNvest imeNtos 
2010-2014 

Relatório Resumo de Políticas de Investimento - PCA 

Entidade: 02169-BRASILETROS 

Plano de Benefícios: 1972000111 - PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

Exercício: 2010 

Data de Geração: 06/01/2010 16:41:16

tAxA mínimA AtuARiAl / ínDice De RefeRênciA

PERÍODO DE REFERêNCIA INDEXADOR TAXA DE jUROS 
01/2010 a 12/2010 INPC 6,00% 

DocumentAção/ResPonsáveis
Nº da Ata de Aprovação: 101;102                                                 Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2009

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO
SEGMENTO NOME CPF CARGO

PLANO DE BENEFÍCIOS Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças

contRole De Riscos

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional

AlocAção Dos RecuRsos

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010
SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO 

RENDA FIXA 50,00% 100,00% 73,54% 

RENDA VARIÁVEL 0,00% 30,00% 13,13% 

IMÓVEIS 0,00% 8,00% 7,38% 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00% 10,00% 3,00% 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00% 15,00% 2,95% 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00% 10,00% 0,00% 

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010 
Utiliza derivativos? Sim.

obseRvAções

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - Sujeito à aprovação da Patrocinadora em época própria.
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Relatório Resumo de Políticas de Investimento - PACV 
Entidade: 02169-BRASILETROS 
Plano de Benefícios: 1999000374 - PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIáVEL - PACV
Exercício: 2010 
Data de Geração: 06/01/2010 16:43:30

tAxA mínimA AtuARiAl / ínDice De RefeRênciA
INDEXADOR POR PLANO/SEGMENTO - PERÍODO DE REFERêNCIA : 01/2010 A 12/2010

PARTICIPAçãO PLANO/SEGMENTO PERCENTUAL INDEXADOR INDEXADOR TAXA DE jUROS 
70,00% RENDA FIXA 100,00% DI-CETIP 0,00% 
30,00% RENDA FIXA 100,00% IMA-B 0,00%

100,00% RENDA VARIÁVEL 100,00% INPC 6,00%
100,00% INVESTIMENTOS 100,00% INPC 6,00%
100,00% IMÓVEIS 100,00% INPC 6,00%
100,00% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 100,00% INPC 6,00%

DocumentAção/ResPonsáveis
Nº da Ata de Aprovação: 101;102                                                 Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2009

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO
SEGMENTO NOME CPF CARGO

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças

RENDA VARIÁVEL Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças
IMÓVEIS Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças
RENDA FIXA Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças

contRole De Riscos
Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte

Risco Legal Risco Operacional Outros

AlocAção Dos RecuRsos
PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010

SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO 
RENDA FIXA 55,00% 100,00% 66,78% 

RENDA VARIÁVEL 0,00% 35,00% 22,76% 

IMÓVEIS 0,00% 3,00% 0,00% 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00% 10,00% 5,00% 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00% 20,00% 5,46% 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,00% 10,00% 0,00% 

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010 
Utiliza derivativos? Sim.

obseRvAções
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS - Sujeito à aprovação da Patrocinadora em época própria.
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Relatório Resumo de Políticas de Investimento - PGA 
Entidade: 02169-BRASILETROS 

Plano de Gestão Administrativa

Exercício: 2010 

Data de Geração: 06/01/2010 16:41:16

tAxA mínimA AtuARiAl / ínDice De RefeRênciA
INDEXADOR POR PLANO/SEGMENTO - PERÍODO DE REFERêNCIA : 01/2010 A 12/2010

PARTICIPAçãO PLANO/SEGMENTO PERCENTUAL INDEXADOR INDEXADOR TAXA DE jUROS 
100,00% RENDA FIXA 100,00% DI-CETIP 0,00% 

DocumentAção/ResPonsáveis
Nº da Ata de Aprovação: 101;102                                                 Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2009

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO
SEGMENTO NOME CPF CARGO
RENDA FIXA Vitelmo Ferreira 025.114.527-15 Diretor de Investimentos,Administração e Finanças

contRole De Riscos
Risco de Mercado Risco Legal

AlocAção Dos RecuRsos
PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010

SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO 
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100% 

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2010 A 12/2010 
Utiliza derivativos? Sim.

obseRvAções

CATEGORIA DE DESPESA LIMITE
Custo Adm. Total em relação recursos garantidores 0,64%
Custo Adm. Total em relação às contrib. previdenciais normais, contrib. adm. e folha de benefícios dos planos 7,04%
Custo Adm. de Invest. em relação recursos garantidores 0,24%
Custo Adm. Previd. em relação n° de participantes 71,35%
Variação Orçamentária (por conta do DPGA) 20,00%
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x  demoNstrat ivo aNal Ít ico 
dos iNvest imeNtos

Este informativo tem como objetivo dar conhecimento aos 
participantes ativos e assistidos onde e de que forma são 
investidos os recursos da Fundação, em consonância com 
a sua Política de Investimentos, conforme Resolução do  

Conselho Monetário Nacional nº 3.792, de 24 de setembro 
de 2009, com divulgação no formato determinado pela Ins-
trução Normativa nº 14, de 18 de janeiro de 2007, da Secre-
taria de Previdência Complementar.

DemonstRAtivo AnAlítico De investimentos  
Dos PlAnos De benefícios – DezembRo 2009 e 2008

DESCRIçãO
PLANO DE COMPLEMENTAçãO DE 

APOSENTADORIA - PCA
PLANO DE APOSENTADORIA DE  

CONTRIbUIçãO VARIÁVEL - PACV
2009  % 2008  % 2009  % 2008  % 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS  545.123.817,44 100,00  467.076.265,23 100,00  212.736.276,86 100,00  173.769.571,56 100,00 
     Disponível  61.507,00  0,01  53.868,98  0,01  49.047,66  0,02  80.829,85  0,05 
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES  545.062.310,44  99,99  467.022.396,25  99,99  212.687.229,20  99,41  173.688.741,71  99,57 
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA  394.744.320,92  72,41  349.302.363,21  74,78  174.519.927,21  82,04  144.949.377,13  83,41 
Quotas de FIF - Renda Fixa  394.744.320,92  72,41  349.302.363,21  74,78  166.429.372,43  78,23  143.393.523,15  82,52 
     Banco Alfa de Investimento  49.746.677,16  9,13  73.314.215,68  15,70  -    -    -    -   
     Banco BNP Paribas Asset Management  -    -    -    -    94.588.039,57  44,46  87.272.735,45  50,22 
     Banco Bradesco S.A  61.415.121,85  11,27  73.481.042,26  15,73  -    -    -    -   
     Santander Brasil S.A. CCVM  -    -    17.159.746,52  3,67  71.841.332,86  33,77  56.120.787,70  32,30 
     Banco Votorantim  83.324.559,32  15,29  87.808.113,19  18,80  -    -    -    -   
     HSBC - Asset Management  200.257.962,59  36,74  97.539.245,56  20,88  -    -    -    -   
Quotas de FAQ - Renda Fixa  -    -    -    -    8.090.554,78  3,80  1.555.853,98  0,90 
     BTG Pactual  -    -    -    -    423.501,56  0,20  -    -   
     SulAmérica  -    -    -    -    7.667.053,22  3,60  1.555.853,98  0,90 
INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL  107.158.744,27  19,66  82.292.021,72  17,62  38.162.409,44  17,38  28.739.016,82  16,15 
Mercado de Ações à Vista  13,68 -  7,95  -  -    -    -    -   
     Cia.Eletricidade do RJ-CERJ ON  13,68 -  7,95  -  -    -    -    -   
Fundos de Ações - Carteira Livre  105.113.544,09  19,28  80.679.967,21  17,27  36.967.739,51  17,38  28.068.892,92  16,15 
     Banco Bradesco S. A  29.565.973,64  5,42  22.316.243,96  4,78  -    -    -    -   
     HSBC - Asset Management  25.234.099,05  4,63  18.793.907,11  4,02  -    -    -    -   
     Santander Brasil S.A. CCVM  50.313.471,40  9,23  39.569.816,14  8,47  36.967.739,51  17,38  28.068.892,92  16,15 
Quotas de Fundos de Invest.Financeiro-RE  2.045.186,50  0,38  1.612.046,56  0,35  1.194.669,93  -    670.123,90  -   
     Icatu Hartford Adm. de Recursos Ltda  -    -    244.203,49  0,05  -    -    -    -   
     Unibanco Asset Management  -    -    679.174,46  0,15  -    -    -    -   
     Rio Bravo  293.035,00  0,05  -    -    -    -    -    -   
     Banco Fator S.A.  272.359,22  0,05  -    -    -    -    -    -   
     Banco Itaú  288.536,72  0,05  -    -    -    -    -    -   
     Schroder Investment M.Brasil DTVM S.A.  1.191.255,56  0,22  688.668,61  0,15  -    -    -    -   
     Banco Votorantim  -    -    -    -    1.194.669,93  0,56  670.123,90  -   
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS  43.089.344,74  7,90  35.369.375,38  7,57  -    -    -    -   
Edificações Locadas a(s) Patrocinadora(s)  36.080.190,42  6,62  28.853.211,35  6,18  -    -    -    -   
     Avenida Paulo Leitão, 695 - Magé - RJ  2.538.000,00  0,47  1.664.525,39  0,36  -    -    -    -   
     Pça. Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 - Niterói - RJ  32.744.283,99  6,01  26.366.178,92  5,64  -    -    -    -   
     Rua Aureliano Coutinho,81 - Petrópolis - RJ  797.906,43  0,15  822.507,04  0,18  -    -    -    -   
Edificações para Renda  6.958.144,13  1,28  6.514.894,03  1,39  -    -    -    -   
     Rua Aureliano Coutinho,81 - Petrópolis - RJ  3.512.176,54  0,64  2.984.456,19  0,64  -    -    -    -   
     Pça. Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 - Niterói - RJ  3.445.967,59  0,63  3.530.437,84  0,76  -    -    -    -   
     Valores a Receber  51.010,19  0,01  5.870,00  -  -    -    -    -   
     Valores a  Pagar (-)  -    -    4.600,00  -  -    -    -    -   
FINANCIAMENTOS AOS PARTICIPANTES  69.900,51  0,01  58.635,94  0,01  4.892,55  -  347,76  - 
     Financiamento Imobiliário  69.998,34  0,01  58.733,77  0,01  4.892,55  -  347,76  - 
     Valores a Receber  -    -    -    -    -    -    -    -   
     Valores a Pagar(-)  97,83  -  97,83  -  -    -    -    -   
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 DESCRIçãO 
PLANO DE 

COMPLEMENTAçãO 
DE APOSENTADORIA 

- PCA 

PLANO DE 
APOSENTADORIA 

DE CONTRIbUIçãO 
VARIÁVEL - PACV  

 CONSOLIDADO 

 TÍTULOS DE RESPONSAbILIDADE DO GOVERNO FEDERAL 
  - Letras Financeiras do Tesouro  63.966.998,25  12.637.041,11  76.604.039,36 
  - Letras do Tesouro Nacional  110.427.416,49  47.606.660,77  158.034.077,26 
  - Notas do Tesouro Nacional  150.568.186,34  60.237.062,90  210.805.249,24 
  - Títulos de responsabilidade do Banco Central  -    -   
 APLICAçõES EM INSTITUIçõES FINANCEIRAS 
  - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários  38.884.383,10  20.647.291,23  59.531.674,33 
  - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento  10.286.140,32  9.831.794,94  20.117.935,26 
  - Swap/Opções/Opções de Futuros  362,31  -    362,31 
 TÍTULOS DE EMPRESAS 
  - Debêntures  18.270.048,27  17.256.097,21  35.526.145,48 
  - Certificado de Compra/Venda a Termo  -    3.280.440,67  3.280.440,67 
  - Nota  5.218.923,08  2.091.178,10  7.310.101,18 
  - Ações  104.189.458,81  39.073.948,28  143.263.407,09 
 Outros  91.134,56  20.821,50  111.956,06 
 Sub-Total  501.903.051,53  212.682.336,710  714.585.388,24 
 investimentos imobiliários  43.089.344,74  43.089.344,74 
 operações com Participantes  69.900,51  4.892,55  74.793,06 
 Total  545.062.296,78  212.687.229,26  757.749.526,04 

DemonstRAtivo Dos investimentos PoR Ativo - Dez/2009 
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RentAbiliDADe nominAl Pelo moDelo De cotAs x 
BENCHMARKS: 2009– vAloR em Risco (vAR) – Dez/2009

SEGMENTOS RENTAbILIDADE 
%

CDI - 
%

IbX-50 
- %

META 
ATUARIAL 

VAR 
EM R$

VAR 
EM %

 - Renda Fixa 11,89 9,89 821.089,34 0,1432
 - Renda Variável 75,69 72,41 10.568.943,97 7,2033
 - Investimentos Imobiliários 32,62
 - Financiamento Imobiliário a Participantes 227,8
 - Meta Atuarial 10,36
 - Consolidado 10.405.571,55 1,445

comentário 1:

 As aplicações de Renda Fixa ficaram acima do CDI em 
2,00%. As aplicações de Renda Variável ficaram acima do 
benchmark (IBX-50) em 3,28%. Destaca-se que no ano, a 
rubrica de Contribuições Contratadas com a Patrocinadora 
AMPLA, auferiu uma rentabilidade pela TIR (Taxa Interna de 
Retorno) de 10,42%.      

comentário 2: 

A rentabilidade anual de 32,62% dos Investimentos Imobiliá-
rios deve-se a reavaliação dos imóveis de Niterói, Petrópolis 
e Magé. 

comentário 3:

Segmento de Renda Fixa: Para obtenção do prêmio deseja-
do, o risco máximo admitido está associado ao valor em risco 
- VaR* (confiabilidade de 95%).                                       Prazo: 
21 d.u.                 Valor em risco: 20% do CDI

Segmento de Renda Variável:  Para obtenção do prêmio de-
sejado, espera-se um nível de risco ativo médio (Tracking Er-
ror**) por volta de 5%  a.a. Será controlado o risco ativo dos 
investimentos em renda variável, apurando o desvio-padrão 
das diferenças entre as rentabilidades diárias das carteiras e 
do benchmark a elas atribuído. 

AlocAção Dos RecuRsos segunDo gestão PRÓPRiA e 
teRceiRizADA em DezembRo/2009

DESCRIçãO

PLANO DE 
COMPLEMENTAçãO DE 
APOSENTADORIA - PCA

PLANO DE 
APOSENTADORIA DE 

CONTRIbUIçãO VARIÁVEL 
- PACV

CONSOLIDADO

R$ % R$ % R$ %
Própria:  43.159.258,94  7,92  4.892,55  0,00  43.164.151,49  5,70 
Renda Variável  13,69  0,00  -    -    13,69  0,00 
Investimentos Imobiliários  43.089.344,74  7,91  -    -    43.089.344,74  5,69 
Financ.Imobiliário a Participantes  69.900,51  0,01  4.892,55  0,00  74.793,06  0,01 
Terceirizada:  501.903.051,50  92,08  212.682.336,65  100,00  714.585.388,15  94,30 
Renda Fixa  394.744.320,91  72,42  174.519.927,21  82,05  569.264.248,12  75,13 
Renda Variável  107.158.730,59  19,66  38.162.409,44  17,94  145.321.140,03  19,18 
Total dos investimentos  545.062.310,44  100,00  212.687.229,20  100,00  757.749.539,64  100,00 

Notas:
*VaR – Adotou-se a metodologia do cálculo do risco pelo conceito do “VALUE-
AT-RISK (VaR)” ,  que de maneira bem simples,  é uma medida monetária que 
indica a perda máxima em uma carteira para um dado período de tempo (por 
exemplo, um dia), com um dado grau de confiança (por exemplo, 95%). Se 
dissermos que a nossa carteira de ações possui um VaR de R$ X, em um dia 
e para um intervalo de confiança de 95%, isto equivale dizermos que há 5% de 
probabilidade de nossa carteira perder mais de R$ X em um dia. Ou podemos 
dizer que em 1 a cada 21 dias úteis iremos perder mais do que R$ X.

**Traking Error (Risco Ativo) – É o desvio padrão dos retornos ativos. Forne-
ce a oscilação dos retornos da carteira em relação ao Benchmark (índice 
que se deseja). Retornos ativos são os retornos obtidos acima ou abaixo 
do Benchmark definido. Por exemplo, uma carteira obteve X% de retorno 
e o Benchmark obteve Y% de retorno no mesmo período. O retorno ativo 
é a diferença do retorno da carteira e o retorno do Benchmark, ou seja 
(X-Y)%.
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS PCA PACV TOTAL GERAL
PeSSoaL e enCargoS  1.009.690,00  373.446,98  1.383.136,98 
  Remun.da Diretoria/Empregados  1.001.027,75  370.243,14  1.371.270,89 
  Viagens  8.662,25  3.203,84  11.866,09 
ServiÇoS de TerCeiroS  202.750,67  74.989,98  277.740,65 
  Assessoria Jurídica  39.884,81  14.751,92  54.636,73 
  Auditoria  17.599,48  6.509,39  24.108,87 
  Consultoria de Investimentos  62.081,58  22.961,68  85.043,26 
  Serviços de Comunicação  5.477,92  2.026,08  7.504,00 
  Aluguel de Software  22.329,70  8.258,93  30.588,63 
  Assessor Técnico  31.381,10  11.606,71  42.987,81 
  Assessoria Administrativa  7.165,35  2.650,20  9.815,55 
  Serviços de Motoboy  9.174,24  3.393,21  12.567,45 
  Assessoria de Informática  2.699,53  998,46  3.697,99 
  Outras Serviços  4.956,96  1.833,40  6.790,36 
deSPeSaS geraiS  182.543,34  67.516,03  250.059,37 
  Manut.de Equipamentos  2.625,85  971,21  3.597,06 
  Associações e Sindicatos  9.766,20  3.612,16  13.378,36 
  Telefone/Fax  7.373,37  2.727,14  10.100,50 
  Correios  19.668,77  7.274,75  26.943,52 
  Mat.de Informática e Escritório  6.595,46  2.439,42  9.034,88 
  Cartório  10.221,28  3.780,47  14.001,75 
  Assinaturas  883,47  326,76  1.210,23 
  Aluguel de Copiadora  5.270,18  1.949,24  7.219,42 
  Publicações  15.105,53  5.586,98  20.692,50 
  Pis/Cofins  91.205,59  33.733,57  124.939,16 
  Despesas com Transporte  2.748,98  1.016,75  3.765,73 
  Desp. com Instalação nova Sede  9.705,23  3.589,60  13.294,83 
  Outras Despesas  1.373,44  507,99  1.881,43 
dePreCiaÇÃo  14.235,51  5.265,19  19.500,70 
ToTaL  1.409.219,52  521.218,18  1.930.437,70 

As despesas Administrativas dos investimentos por planos, discriminadas conforme Instrução SPC nº 14, de 18 de janeiro 
de 2007. 

DesPesAs ADministRAtivAs Dos investimentos PoR PlAno
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SEGMENTOS ADMINISTRAçãO CUSTóDIA CORRETAGENS PERFORMANCE OUTROS TOTAL
renda Fixa 752.598,92 197.516,94 57.866,21 467,08 274.505,99 1.282.955,15
PCA 488.256,64 136.758,63 23.247,13 467,08 185.746,48 834.475,96
PACV 264.342,28 60.758,31 34.619,09 0,00 88.759,51 448.479,18
renda variável 372.365,68 58.205,88 89.275,17 0,00 68.657,56 588.504,29
PCA 271.817,17 42.454,73 75.234,21 0,00 51.368,34 440.874,45
PACV 100.548,51 15.751,15 14.040,96 0,00 17.289,22 147.629,84
Total 1.124.964,60 255.722,82 147.141,38 467,08 343.163,55 1.871.459,44
PCA 760.073,81 179.213,36 98.481,34 467,08 237.114,82 1.275.350,41
PACV 364.890,79 76.509,46 48.660,05 0,00 106.048,73 596.109,02

Desembolso com A ADministRAção DA cARteiRA De 
investimentos – 2009

Custódia, Controladoria e Consolidação: HSBC

gerenciamento de risco e Cálculo da Divergência não Planejada: RISK OFFICE

empresa responsável pela auditoria contábil e para avaliação da pertinência e aprimoramento técnicos, operacio-
nais e de controle com relação aos investimentos e atividades da entidade: Canarim Auditores Associados

atuário oficial: Mercer Human Resource Consulting

responsável pela aplicação dos recursos da Fundação:  Administ. Estatutário Tecnicamente Qualificado, conforme § 5º 
do art. 35 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001: Vitelmo Ferreira.

Diretor de investimentos, administrativo  e Finanças: Vitelmo Ferreira • Tel: (21) 2707-5552 • e-mail : vitelmo@ampla.com

Contadora: Maria Helena Formaggieri Cunha

Diretoria eXeCutiva:     

Luís Carlos Silva Miranda Vitelmo Ferreira Dilma Nascimento Trindade    

Diretor Presidente Diretor de Invest., Admin. e Finanças Diretora de Seguridade 
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