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Demonstrações contábeis  consoliDaDas

BALANÇOS PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOS
Levantados em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO NOTAS ExpLIcATIVAS 2011 (REcLASSIFIcAdO - NOTA 2) 2010

DISPONÍVEL 150 143 

REALIZÁVEL: 1.046.782 974.860 

      Gestão previdencial 4 209.647 182.114 

      Gestão administrativa 5 983 768 

      Investimentos - 6 836.152 791.978 

          Fundos de investimentos 792.259 749.285 

          Investimentos imobiliários 43.453 42.513 

          Financiamentos imobiliários 25 56 

          depósitos judiciais/recursais 415 124 

PERMANENTE: 139 156 

     Imobilizado 139 156 

TOTAL DO ATIVO 1.047.071 975.159 

pASSIVO NOTAS ExpLIcATIVAS 2011 (REcLASSIFIcAdO - NOTA 2) 2010

EXIGÍVEL OPERACIONAL: 7 2.867 1.856 

     Gestão previdencial 1.407 1.284 

     Gestão administrativa 713 572 

     Investimentos 747  - 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL: 8 168.139 152.671 

     Gestão previdencial 8.1.1 165.140 150.184 

     Gestão administrativa 8.1.2 1.231 1.148 

     Investimentos 8.1.3 1.768 1.339 

PATRIMÔNIO SOCIAL: 876.065 820.632 

     Patrimônio de cobertura do plano: 867.746 813.630 

           provisões matemáticas - 9 867.251 829.055 

               Benefícios concedidos 752.910 721.736 

               Benefícios a conceder 114.341 107.319 

           Equilíbrio técnico - 10 495 (15.425)

               Resultados realizados:  495  (15.425)

Superávit técnico acumulado  495  - 

               (-) Déficit técnico acumulado  -  (15.425)

     Fundos - 11 8.319 7.002 

         Fundos previdenciais 3.301 2.168 

         Fundos administrativos 4.993 4.777 

         Fundos de investimentos 25 57 

TOTAL DO PASSIVO 1.047.071 975.159 

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO                   
%

   A) Patrimônio social - início do exercício:  820.632  854.650  (3,98)
         1. Adições -  146.731  104.507  40,40 
(+) contribuições previdenciais  59.425  29.237  103,25 

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial  81.507  70.006  16,43 

(+) Receitas administrativas  5.253  4.794  9,57 

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão administrativa  546  470  16,17 

         2. Destinações -  (91.298)  (138.525)  (34,09)
(-) Benefícios  (68.337)  (116.233)  (41,21)

(-) constituição de contingências - Gestão previdencial  (17.346)  (17.130)  1,26 

(-) despesas administrativas  (5.548)  (5.098)  8,83 

(-) constituição de contingências - Gestão administrativa  (36)  (46)  (21,74)

(-) Reversão de fundo de investimento  (31)  (18)  72,22 

         3. Acréscimo (Decréscimo) no patrimônio social (1+2) -  55.433  (34.018)  (262,95)
(+/-) provisões matemáticas  38.196  46.362  (17,61)

(+/-) Superávit (Déficit) técnico do exercício  15.920  (31.574)  (150,42)

(+/-) Fundos previdenciais  1.133  (48.908)  (102,32)

(+/-) Fundos administrativos  215  120  79,17 

(+/-) Fundos dos investimentos  (31)  (18)  72,22 

        4. Operações transitórias  -  - 
   B) Patrimônio social - final do exercício (A+3+4)  876.065  820.632  6,75 

DeMONSTRAÇõeS DAS MuTAÇõeS DOS PATRIMôNIOS 
SOCIAIS  - CONSOLIDADAS

(Valores expressos em milhares de reais)

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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DeMONSTRAÇõeS DO PLANO De GeSTÃO ADMINISTRATIVA 
- CONSOLIDADA

Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO                    
%

   A) Fundo administrativo do exercício anterior:  4.777  4.658  2,55 
                 1. Custeio da gestão administrativa:  5.805  5.266  10,24 
                   1.1. Receitas -  5.805  5.266  10,24 
                     custeio administrativo da gestão previdencial  2.872  2.910  (1,31)

                     custeio administrativo dos investimentos  2.381  1.884  26,38 

                     Resultado positivo dos investimentos  546  470  16,17 

                     Reversão de contingências  6  2  200,00 

                 2. Despesas administrativas:  5.589  5.147  8,59 
                    2.1. Administração previdencial -  3.287  3.265  0,67 
                     pessoal e encargos  1.702  1.828  (6,89)

                     Treinamentos/congressos e seminários  29  24  20,83 

                     Viagens e estadias  27  18  50,00 

                     Serviços de terceiros  1.116  997  11,94 

                     despesas gerais  351  328  7,01 

                     depreciações e amortizações  21  21  - 

                     contingências  41  48  (14,58)

                     Outras despesas  -  1  (100,00)

                   2.2. Administração dos investimentos -  2.302  1.882  22,32 
                     pessoal e encargos  1.268  1.375  (7,78)

                     Treinamentos/congressos e seminários  21  20  5,00 

                     Viagens e estadias  17  11  54,55 

                     Serviços de terceiros  633  162  290,74 

                     despesas gerais  342  292  17,12 

                     depreciações e amortizações  21  21  - 

                     Outras despesas  -  1  (100,00)

                 3. Resultado negativo dos investimentos  -  -  - 
                 4. Sobra/Insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)  216  119  81,51 
                 5. Constituição/Reversão do fundo administrativo (4)  216  119  81,51 
                 6. Operações transitórias  -  -  - 
   B) Fundo administrativo do exercício atual (A+5+6)  4.993  4.777  4,52 

(Valores expressos em milhares de reais)

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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D e m o n s t r a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s 
p o r  p l a n o s  D e  b e n e F Í c i o s

DeMONSTRAÇõeS DAS MuTAÇõeS DO ATIVO LÍQuIDO

Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO             
%

    A) Ativo líquido - início do exercício  589.771  638.891  (7,69)
                  1. Adições:  121.466  73.636  64,95 

(+)            contribuições previdenciais  53.727  24.482  119,46 

(+)            Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial  67.739  49.154  37,81 

                  2. Destinações:  (76.152)  (122.756)  (37,96)
(-)            Benefícios  (56.393)  (103.859)  (45,70)

(-)            constituição de contingências - Gestão previdencial  (18.033)  (17.110)  5,39 

(-)            custeio administrativo  (1.726)  (1.787)  (3,41)

                  3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2):  45.314  (49.120)  (192,25)
(+/-)            provisões matemáticas  22.512  29.080  (22,59)

(+/-)            Fundos previdenciais  -  (50.118)  (100,00)

(+/-)            Superávit (Déficit) técnico do exercício  22.802  (28.082)  (181,20)

                  4. Operações transitórias  -  -  - 
   B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4)  635.085  589.771  7,68 
   C) Fundos não previdenciais:  2.857  3.233  (11,63)
(+/-)            Fundos administrativos  2.832  3.178  (10,89)

(+/-)            Fundos dos investimentos  25  55  (54,55)

(Valores expressos em milhares de reais)

PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PACV

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO                 
%

    A) Ativo líquido - início do exercício  226.027  211.027  7,11 
                  1. Adições:  23.012  28.503  (19,26)
(+)            contribuições previdenciais  8.558  7.652  11,84 

(+)            Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial  13.768  20.851  (33,97)

(+)            Reversão de contingências - Gestão previdencial  686  -  100,00 

                  2. Destinações:  (13.077)  (13.503)  (3,15)
(-)            Benefícios  (11.944)  (12.373)  (3,47)

(-)            constituição de contingências - Gestão previdencial  -  (19)  (100,00)

(-)            custeio Administrativo  (1.133)  (1.111)  1,98 

                  3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2):  9.935  15.000  (33,77)
(+/-)            provisões matemáticas  15.684  17.282  (9,25)

(+/-)            Fundos previdenciais  1.133  1.210  (6,36)

(+/-)            Superávit (Déficit) técnico do exercício  (6.882)  (3.492)  97,08 

                  4. Operações transitórias  -  -  - 
   B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4)  235.962  226.027  4,40 
   C) Fundos não previdenciais:  2.161  1.601  34,98 
(+/-)            Fundos administrativos  2.161  1.600  35,06 

(+/-)            Fundos dos investimentos  -  1  (100,00)

(Valores expressos em milhares de reais)

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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dEScRIÇÃO 2011 (Reclassificado - nota 4)   
2010

VARIAÇÃO               
%

1. Ativos:  806.310  744.344 8,32 
            disponível  45  44 2,27 

            Recebível  211.028  183.993 14,69 

            Investimento -  595.237  560.307 6,23 

                   Fundos de investimento  551.344  517.615 6,52 

                   Investimentos imobiliários  43.453  42.513 2,21 

                   Financiamentos imobiliários  25  55 (54,55)

                   depósitos judiciais/recursais  415  124 234,68 

2. Obrigações:  168.368  151.340 11,25 
            Operacional  2.532  1.580 60,25 

            contingencial  165.836  149.760 10,73 

3. Fundos não previdenciais:  2.857  3.233 (11,63)
            Fundos administrativos  2.832  3.178 (10,89)

            Fundos dos investimentos  25  55 (54,55)

4. Ativo líquido (1-2-3)  635.085  589.771 7,68 
            provisões matemáticas  640.365  617.853 3,64 

            Superávit/Déficit técnico  (5.280)  (28.082) (81,20)

DeMONSTRAÇõeS DO ATIVO LÍQuIDO

Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

(Valores expressos em milhares de reais)

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 (Reclassificado - nota 4)   
2010

VARIAÇÃO               
%

1. Ativos:  240.096  230.248  4,28 
            disponível  60  42  42,86 

            Recebível  4.057  3.332  21,76 

            Investimento -  235.979  226.874  4,01 

                   Fundos de investimento  235.979  226.873  4,01 

                   Financiamentos imobiliários  -  1  (100,00)

2. Obrigações:  1.973  2.620  (24,69)
            Operacional  902  857  5,25 

            contingencial  1.071  1.763  (39,25)

3. Fundos não previdenciais:  2.161  1.601  34,98 
            Fundos administrativos  2.161  1.600  35,06 

            Fundos dos investimentos  -  1  (100,00)

4. Ativo Líquido (1-2-3)  235.962  226.027  4,40 
            provisões matemáticas  226.886  211.202  7,43 

            Superávit/déficit técnico  5.775  12.657  (54,37)

(Valores expressos em milhares de reais)

PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PACV

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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dEScRIÇÃO 2011 2010 Variação               
%

Patrimônio de cobertura do plano (1+2)  635.085  589.771  7,58 
1. Provisões matemáticas  640.365  617.853  3,64 
            1.1. Benefícios concedidos  636.209  611.648  4,02 
                   Benefício definido  636.209  611.648  4,02 

            1.2. Benefícios a conceder  4.156  6.205  (33,02)
                   Benefício definido  4.156  6.205  (33,02)

2. Equilíbrio técnico  (5.280)  (28.082)  (79,05)
            2.1. Resultados realizados  (5.280)  (28.082)  (79,05)
                   (-) Déficit técnico acumulado  (5.280)  (28.082)  (79,05)

DeMONSTRAÇõeS DAS OBRIGAÇõeS ATuARIAIS

Levantadas em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO               
%

Patrimônio de cobertura do plano (1+2) 232.661 223.859 3,93
1. Provisões matemáticas  226.886  211.202  7,43 
        1.1. Benefícios concedidos  116.701  110.088  6,01 
                   Contribuição definida  2.523  1.968  28,20 

                   Benefício definido  114.178  108.120  5,60 

        1.2. Benefícios a conceder  110.185  101.114  8,97 

                   Contribuição definida  108.938  99.985  8,95 

                   Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)  57.086  51.572  10,69 

                   Saldo de contas - parcela participantes  51.852  48.413  7,10 

                   Benefício definido  1.247  1.129  10,45 

        1.3. Provisões matemáticas a constituir  -  - 
2. Equilíbrio técnico  5.775  12.657  (54,37)
        2.1. Resultados realizados  5.775  12.657  (54,37)
                   Superávit técnico acumulado -  5.775  12.657  (54,37)

 Reserva de contigência  5.775  12.657  (54,37)

Levantadas em 31 de dezembro de 2011 e 2010

PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PACV

PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

(Valores expressos em milhares de reais)

(Valores expressos em milhares de reais)

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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DeMONSTRAÇõeS DO PLANO De GeSTÃO ADMINISTRATIVA

(Valores expressos em milhares de reais)

Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 Variação               
%

A) Fundo administrativo do exercício anterior  3.178  3.373  (5,78)
   1. Custeio da gestão administrativa  3.911  3.520  11,11 
         1.1. Receitas -  3.911  3.520  11,11 
                     custeio administrativo da gestão previdencial  1.727  1.788  (3,41)

                     custeio administrativo dos investimentos  1.792  1.390  28,92 

                     Resultado positivo dos investimentos  388  339  14,45 

                     Reversão de contingências  4  3  33,33 

   2. Despesas administrativas  4.256  3.715  14,56 
         2.1. Administração previdencial:  2.535  2.358  7,51 
                2.1.1. Despesas comuns  1.985  2.305  (13,88)
                2.1.2. Despesas específicas -  550  53  937,74 
                     pessoal e encargos  6  -  - 

                     Viagens e estadias  -  3  (100,00)

                     Serviços de terceiros  325  15  2.066,67 

                     despesas gerais  35  35  - 

                     contingências  184  -  100,00 

         2.2. Administração dos investimentos  1.721  1.357  26,82 
                2.2.1. Despesas comuns  1.342  1.320  1,67 
                2.2.2. Despesas específicas -  379  37  924,32 
                     Serviços de terceiros  325  5  6.400,00 

                     despesas gerais  54  32  68,75 

   3. Resultado negativo dos investimentos  -  -  - 
   4. Sobra/Insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)  (345)  (195)  76,92 
   5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)  (345)  (195)  76,92 
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+5)  2.833  3.178  (10,86)

PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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(Valores expressos em milhares de reais)

PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PACV
Relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

dEScRIÇÃO 2011 2010 VARIAÇÃO               
%

A) Fundo administrativo do exercício anterior  1.599  1.285  24,44 
       1. Custeio da gestão administrativa  2.032  1.749  16,18 
            1.1. Receitas -  2.032  1.749  16,18 
                       custeio administrativo da gestão previdencial  1.145  1.122  2,05 

                       custeio administrativo dos investimentos  589  494  19,23 

                       Resultado positivo dos investimentos  158  131  20,61 

                       Reversão de contingências  140  2  6.900,00 

       2. Despesas administrativas  1.471  1.435  2,51 
            2.1. Administração previdencial  891  910  (2,09)
                   2.1.1. Despesas comuns  812  895  (9,27)
                   2.1.2. Despesas específicas -  79  15  426,67 
                       Serviços de terceiros  67  2  3.250,00 

                       despesas gerais  12  13  (7,69)

            2.2. Administração dos investimentos  580  525  10,48 
                   2.2.1. Despesas comuns  548  513  6,82 
                   2.2.2. Despesas específicas -  32  12  166,67 
                       Serviços de terceiros  20  -  100,00 

                       despesas gerais  12  12  - 

       3. Resultado negativo dos investimentos  -  -  - 
       4. Sobra/Insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)  561  314  78,66 
       5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)  561  314  78,66 
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+5)  2.160  1.599  35,08 

BRASIleTRoS | obrigatoriedades
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notas explicativas às Demonstrações contábeis

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Valores expressos em milhares de reais)

A Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros (“Fundação”) é uma entidade de previ-
dência complementar, sem fins lucrativos, constituída em 23 de março de 1972, de acordo com 
autorização de funcionamento concedida pelo Ministério da Previdência – MPAS, através da Por-
taria nº 1.549 datada de 17 de maio de 1979.

A Fundação é dotada de autonomia administrativa e financeira, tendo como objetivo instituir e 
manter planos privados de concessão de benefícios de renda ou de pecúlio, suplementares ou 
assemelhados aos da Previdência Social.

De conformidade com o Artigo nº 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a Fundação não dis-
tribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no 
resultado, aplicando no país a totalidade dos seus recursos, 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 plano, do tipo benefício definido, deno-
minado Plano de Complementação 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 implantação do 
novo Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida – PACD, cuja nomenclatura foi alterada 
para Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, após aprovação do Conselho De-
liberativo 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 participantes ativos 
ao novo plano de benefícios.

Através da Portaria nº 1.015, de 05 de abril de 2007, foi aprovado 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 refe-
rido plano administrado pela Fundação.

No ano de 2008, foi realizada uma alteração no Regulamento do Plano de Aposentadoria de Con-
tribuição Variável – PACV, extinguindo-se o benefício de aposentadoria na forma de renda vita-
lícia mantendo-se apenas a de renda certa. 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 parte do risco 
daquela modalidade de plano. 

1. CONTEXTO OPERACIONAL
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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 modalida-
de de renda certa (5 anos, no mínimo, e 20 anos, no máximo). Para os participantes remanescen-
tes, ficam valendo as regras anteriores que permitiam a opção entre renda certa e renda vitalícia.

A Fundação possuía em 31 de dezembro de 2011 e 2010 as seguintes quantidades de participantes:

No Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA os participantes ativos e assistidos con-
tribuem com montantes que variam de acordo com as faixas de remuneração.

A patrocinadora verteu, no ano de 2011, contribuições mensais para o custeio das despesas 
administrativas do PCA em 13 parcelas no ano, perfazendo o montante total de MR$ 1.726 
(MR$ 1.787 em 2010). Quanto à contribuição normal de patrocinadora, foi pago o equivalente a 
3,10%, (3,29% em 2010) da folha de salário da Ampla Energia e Serviços S.A., conforme pre-
visto no Artigo A.8.2 do respectivo regulamento. 

No ano de 2012 incidirá sobre a folha de pagamento dos participantes, a título de contribuição 
normal, o valor correspondente a 2,86%. Além da contribuição normal, a patrocinadora efetuará 
13 contribuições mensais, incluindo o 13º salário, perfazendo o montante de MR$ 1.910 para 
custeio das despesas administrativas. Considerando que os valores acima foram projetados para 
todo o ano, será feito um monitoramento permanente das contribuições reais, de forma que seja 
observada a paridade contributiva entre participantes e patrocinadora.

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 sa-
lário real de contribuição. 

Assim, em 2011, os níveis de contribuições se apresentaram da seguinte forma:

DESCRIçãO 2011 2010

pcA pAcV TOTAL pcA pAcV TOTAL

participantes Ativos 30  1.191  1.221 32  1.190  1.222 

Assistidos  2.159  506  2.665  2.188  490  2.678 

Autopatrocinados  -  8  8  -  8  8 

  Total  2.189  1.705  3.894  2.220  1.688  3.908 

contribuição normal 4,07%
contribuição especial para cobertura de saldo projetado dos benefícios 
de invalidez e morte 0,13%

contribuição para cobertura das despesas administrativas 1,63%

TOTAL 5,83%

contribuição normal 4,06%
contribuição especial para cobertura de saldo projetado dos benefícios 
de invalidez e morte 0,10%

contribuição para cobertura das despesas administrativas 1,70%

TOTAL 5,86%

No ano de 2012, as contribuições corresponderão aos percentuais abaixo:
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2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, 
aplicáveisl às entidades fechadas de previdência complementar e em conformidade com as di-
retrizes estabelecidas pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 
conforme a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011; Instrução SPC nº 34, de 24 de 
setembro de 2009; com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de 
janeiro de 2010, que aprovou a NBC TE 11 – Entidade Fechada de Previdência Complementar 
com vigência a partir de 01 de janeiro de 2010, a qual regulamentou a norma contábil do seg-
mento de previdência complementar fechada, além de informes técnicos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Além das características já descritas, a segregação dos registros contábeis possui três gestões 
distintas (previdencial, assistencial e administrativa) e o fluxo de investimentos que é comum às 
Gestões Previdencial e Administrativa. 

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, compre-
endendo o balanço patrimonial, a demonstração da mutação do patrimônio social, demonstração 
do plano de gestão administrativa, demonstração demonstrações da mutação do ativo líquido 
or plano de benefícios, demonstração do ativo líquido por plano de benefícios, demonstração da 
obrigação atuarial e demonstração do plano de gestão administrativa, estão sendo adequadas 
de acordo com o novo padrão contábil instituído pela Resolução CNPC nº 8,  de 31 de outubro 
de 2011, para fins de comparabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. ATIvO REALIzÁvEL

Gestão previdencial 
Registra as contribuições apuradas mensalmente, devidas pelas patrocinadoras e pelos parti-
cipantes, no final de cada mês. Adicionalmente, registra as contribuições contratadas com a 
patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A.

Gestão administrativa
Registra os direitos a receber, as despesas futuras, os adiantamentos concedidos a empregados 
e valores a receber de terceiros, de operações necessárias ao gerenciamento da administração 
dos planos de benefícios, ao controle e à administração dos investimentos.

Investimentos

a)  Fundos de investimento:

Renda FIxa 

As aplicações são efetuadas em fundos de investimentos exclusivos ou de mercado e estão re-
gistradas pelo valor da quota na data do balanço.
O fundos classificados como “renda fixa” têm como principal fator de risco a variação da taxa de 
juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos.
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ações

As ações no mercado à vista estão demonstradas a valor de mercado, com base no preço de 
fechamento 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 apropriada na conta de resultado dos investi-
mentos. Os gastos com compra das ações são considerados como parte integrante 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.
Os fundos classificados como “ações” têm como principal fator de risco a variação de preços de 
ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado 
de balcão organizado.

MultIMeRcado

As aplicações são efetuadas em fundos de investimentos exclusivos ou de mercado e estão re-
gistradas pelo valor da quota na data do balanço.
Os fundos classificados como “multimercado” possuem políticas de investimentos que envolvem 
diversos fatores de risco, não tendo o compromisso de concentração em nenhum fator especí-
fico.

dIReItos cRedItóRIos

As aplicações são efetuadas em fundos de investimento de mercado e estão registradas pelo 
valor da cota na data do balanço.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC é um tipo de fundo de investimento que 
possui regulamentação própria editada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Os recursos 
são investidos em valores mobiliários ou ativos financeiros. 

PaRtIcIPações

As aplicações são efetuadas em fundos de investimentos de mercado e estão registradas pelo 
valor da quota na data do balanço.
Fundo de Investimento em Participações (FIP), constituído sob a forma de condomínio fechado, 
é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscri-
ção, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida, 
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente 
através da indicação de membros do Conselho de Administração.     

IMobIlIáRIo

As aplicações são efetuadas em fundos de investimentos de mercado e estão registradas pelo 
valor da quota na data do balanço.
Os Fundos Imobiliários são investimentos lastreados em imóveis, com rendimento proveniente 
de aluguéis, ideal para quem quer diversificar os investimentos.
Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores, com o objetivo de aplicar recursos, 
solidariamente, no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos. 
Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a 
eles relativos, etc. Tornaram-se uma alternativa para quem deseja aplicar no setor de imóveis 
sem precisar se envolver na administração de obras ou diretamente na compra. 
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b)  Investimentos imobiliários

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

c)  operações com participantes

Registram as operações de empréstimos e financiamentos imobiliários concedidos até dezembro 
de 1994 a participantes ativos e assistidos. Estas operações foram realizadas em duas séries, 
sendo a primeira atualizada pelo IGP-M acrescidos 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 de-
finitiva para o equacionamento da carteira de operações com participantes, segmento de finan-
ciamento imobiliário, deflagrada entre os anos de 1992 a 1994. Esta foi submetida à apreciação 
da Secretaria de Previdência Complementar, 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 participantes ativos e assistidos com saldo residual devedor após o encerramento 
do prazo contratual de 10 anos, um desconto de 90%, e o saldo remanescente ser pago em 
parcelas fixas a negociar sem juros e correção monetária. Tal decisão foi comunicada àquela Se-
cretaria, através de relatório circunstanciado encaminhado pela Carta nº 139/PRE-B/2005, de 16 
de setembro de 2005. Para os mutuários inadimplentes, inclusive para aqueles com ação judicial 
em curso, decidiu 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.

3.2. PERMANENTE

Representado pelos bens de uso próprio, é demonstrado ao custo de aquisição menos a depre-
ciação acumulada, que é calculada 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
20% - Computadores e periféricos
25% - Refrigeradores e ventiladores

3.3. EXIgívEL OPERACIONAL

Gestão previdencial 
Registra o valor da folha de benefícios a pagar e seu respectivo imposto de renda retido na fonte 
a recolher, restituição de contribuição, repasse para a patrocinadora do plano médico e odonto-
lógico, entre outros.

Gestão administrativa
Registra valores a recolher de encargos sobre folha de pagamento, provisão de férias e seus 
respectivos encargos, despesas a pagar de serviços de terceiros e encargos.

Investimento
Registra serviços de terceiros contratados para execução de obras nos imóveis.
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3.4. EXIgívEL CONTINgENCIAL

É representado por provisões constituídas com base em pareceres jurídicos que classificam as 
contingências com chance de perda provável (Vide nota explicativa nº.8 – Exigível contingen-
cial).

3.5. EXIgívEL ATuARIAL 

As provisões matemáticas representam o total dos compromissos da Fundação com seus parti-
cipantes ativos ou assistidos e são divididos em dois grupos: benefícios concedidos e benefícios 
a conceder, calculadas por atuário externo Mercer Human Resource Consulting Ltda.

3.6. OPERAÇÕES ADMINISTRATIvAS

Atendendo à determinação da Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - 
CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, e Instrução da Secretaria de Previdência Complementar 
- SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, os registros das operações administrativas são rea-
lizados no Plano de Gestão Administrativa – PGA, que possui patrimônio segregado dos planos 
de benefícios.

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas previdenciais e de investimento deduzidas das 
despesas comuns e específicas da administração do previdencial e investimento, sendo as sobras 
ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao fundo administrativo.

O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefício, não caracterizando obriga-
ções ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos dos planos. 

Para determinação do saldo do fundo administrativo de cada plano de benefício a Fundação uti-
liza o seguinte critério:

(a) Receitas: são debitadas aos planos de benefícios em conformidade com o plano de cus-
teio vigente, sendo utilizadas as fontes de custeio previdencial e de investimento conforme re-
gulamento próprio do PGA;

(b) Despesas específicas: alocadas diretamente ao plano de benefício e à gestão que as ori-
ginou;

(c) Despesas comuns: os custos administrativos são determinados proporcionalmente à par-
ticipação operacional de cada área nos respectivos programas.

Esses custos da gestão previdencial e de Investimentos representaram no ano de 2011, res-
pectivamente, 59,70% e 40,30% e, em 2010, 63,20% e 36,80% do total geral das despesas 
comuns.

O critério de rateio entre planos para a gestão previdencial e de investimento foi definido em ra-
zão dos recursos garantidores de cada plano. O rateio dos custos administrativos de 2011 foram 
calculados com 71% para o Plano de Complementação de Aposentadoria- PCA e de 29% para 
Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV e, no ano de 2010, o rateio dos custos 
administrativos dos investimentos foram calculados, respectivamente, com 72% e 28%.
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4. REALIzÁvEL DA gESTÃO PREvIDENCIAL

Conforme disposto na Instrução MPS/PREVIC nº 05 de 08 de setembro de 2011, os depósitos 
judiciais referentes aos processos da Brasiletros foram transferidos da conta do passivo con-
tingencial para o ativo realizável. O demonstrativo da composição consolidada do realizável da 
gestão previdencial é como segue:

pATROcINAdORA AmpLA SIGLA dO pLANO  dE 
BENEFícIOS 2011 2010

contrato III

Serviço passado contratado 

    plano de complementação de Aposentadoria – pcA 1972000111  115.246  116.311 

Déficit Técnico Contratado

    plano de complementação de Aposentadoria – pcA 1972000111  73.848  46.568 

Total do contrato III  189.094  162.879 

contribuições normais do mês

    plano de complementação de Aposentadoria – pcA 1972000111  7  8 

    plano de Aposentadoria de contribuição Variável – pAcV 1999000374  1.079  910 

    Total das contribuições normais do mês  1.087  918 

Total patrocinadora  Ampla  190.181  163.797 

pATROcINAdORA ENdESA SIGLA dO pLANO  dE 
BENEFícIOS 2011 2010

contribuições normais do mês

    plano de Aposentadoria de contribuição Variável – pAcV 1999000374  9  13 

   depósito Judicial

    plano de complementação de Aposentadoria – pcA 1972000111  19.050  17.876 

    plano de Aposentadoria de contribuição Variável – pAcV 1999000374  406  427 

 19.456  18.303 

Outros realizáveis

    plano de complementação de Aposentadoria – pcA 1972000111  1  1 

Total da gestão previdencial  209.647  182.114 

As contribuições das patrocinadoras são registradas pelo regime de competência e recebidas até 
o dia 10 do mês subsequente, no caso do PCA, e até o terceiro dia útil após o pagamento da 
folha das patrocinadoras no PACV.

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 junto à Ampla Energia 
e Serviços S.A., equacionando os custos decorrentes para completa integralização, no valor de 
MR$118.221, baseado em parecer atuarial.
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DESCRIçãO 2011 2010

contribuição Taxa pGA 184 376

despesas Futuras  15  8 

Adiantamento de Férias  9  11 

Responsabilidade de Terceiros  -  3 

depósitos Judiciais  774  370 

Outros  1  - 

   TOTAL DA GESTãO ADMINISTRATIVA  983  768 

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 MR$58.632. 

A amortização e encargos mensais vêm sendo rigorosamente cumpridos desde julho de 2004, 
término do período de carência, já tendo sido realizado até essa data o pagamento de 90 parce-
las, no montante de MR$ 125.411.

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

O contrato foi reduzido até 2010, no montante de MR$ 59.409, conforme contrato de financia-
mento da reserva a amortizar firmado com a patrocinadora, com cláusula de revisão atuarial.

O resultado negativo de 2010, no montante de R$ M28.082, foi acrescido ao contrato em abril 
de 2011. 

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

5. REALIzÁvEL DA gESTÃO ADMINISTRATIvA

A composição dos realizáveis da gestão administrativa em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é a 
seguinte:
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6. INvESTIMENTOS
      
O demonstrativo da composição segregada por plano da carteira de investimentos é como se-
gue:

2011 2010

pcA pAcV pGA TOTAL pcA pAcV pGA TOTAL
FuNDOS DE INVESTIMENTOS

FuNdO dE RENdA FIxA

   - HSBc cTVm S.A. 259.921  -  - 259.921 188.815  -  - 188.815 

   - BTG pactual Serv. Fin. dTVm 814 2.687  - 3.501  - 2.161  - 2.161 

TOTAL DOS FuNDOS EM RENDA FIXA  260.735  2.687  -  263.422  188.815  2.161  -  190.976 

FuNdO dE AÇõES

   - Banco Bradesco Asset management 26.067 1.553  - 27.620 29.863 1.706  - 31.569 

   - Santander Brasil S.A 43.307 31.847  - 75.154 50.813 37.376  - 88.189 

   - HSBc Bank Brasil S.A 21.190 2.169  - 23.359 24.848 1.694  - 26.542 

   - INTRAG dTVm S.A. 1.827 6.348  - 8.175 1.199  -  - 1.199 

   - Banco Votorantim Asset management  - 151  - 151  - 1.753  - 1.753 

   - BEm dTVm Ltda. 270 1.492  - 1.762 323  -  - 323 

   - Banco Itaucard S.A. 1.359  -  - 1.359 361  -  - 361 

   - Banco Fator S.A. 296  -  - 296 316  -  - 316 

   - BTG pactual Serv. Fin. dTVm 309  -  - 309  -  -  -  - 

   - Banco BNp paribas Brasil S.A 0 547  - 547  - 640  - 640 

   - Banco credit Suisse  -  -  -  -  - 270  - 270 

TOTAL DOS FuNDOS EM AçõES  94.625  44.107  -  138.732  107.723  43.439  -  151.162 

FuNdO dE muLTImERcAdO

   - HSBc Bank Brasil S.A 48.873  -  - 48.873 49.182  -  - 49.182 

   - Banco BNp paribas Brasil S.A  - 112.942  - 112.942  - 106.109  - 106.109 

   - Banco Alfa de Investimentos S.A 30.647  -  - 30.647 46.918  -  - 46.918 

   - Banco Bradesco Asset management 45.766  -  - 45.766 50.759  -  - 50.759 

   - Santander Brasil S.A  - 70.011  - 70.011  - 64.136  - 64.136 

   - Banco Votorantim Asset management 58.689  -  - 58.689 66.337  -  - 66.337 

   - SulAmerica  -  -  -  -  - 8.777  - 8.777 

   - Banco Itaucard S.A. 289  - 4.936 5.225 262  - 4.797 5.059 

   - INTRAG dTVm S.A. 443  -  - 443 266  -  - 266 

   - BNY mELLON Serviços Financeiros dTVm S.A.  - 1.399  - 1.399  - 259  - 259 

TOTAL DOS FuNDOS MuLTIMERCADO  184.707  184.352  4.936  373.995  213.724  179.281  4.797  397.802 

FuNdO dE dIREITO cREdITóRIO

   - caixa Econômica Federal 5.076  -  - 5.076 5.077  -  - 5.077 

Total do fundo Direito Creditório  5.076  -  -  5.076  5.077  -  -  5.077 

FuNdO dE pARTIcIpAÇõES

   - Rio Bravo Investimentos Ltda 6.201 3.937  - 10.138 2.276 1.484  - 3.760 
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2011 2010

pcA pAcV pGA TOTAL pcA pAcV pGA TOTAL
FuNdO ImOBILIáRIO

   - citibank dTVm S.A.  - 895  - 895  - 508  - 508 

TOTAL DO FuNDO IMOBILIÁRIO  -  895  -  895  -  508  -  508 

   Total dos fundos de investimentos  551.344  235.978  4.936  792.258  517.615  226.873  4.797  749.285 

Investimentos imobiliários

   Edificações -

   - Avenida paulo Leitão, 695 – magé – RJ 2.454  -  - 2.454 2.496  -  - 2.496 

   - praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 – Niterói - RJ 36.770  -  - 36.770 35.744  -  - 35.744 

   - Rua Aureliano coutinho, 81 – petrópolis - RJ 4.223  -  - 4.223 4.267  -  - 4.267 

   - Valores a Receber – 6  -  - 6 6  -  - 6 

TOTAL DE EDIFICAçõES  43.453  -  -  43.453  42.513  -  -  42.513 

Operações com participantes 

   Financiamentos imobiliários 25 0  - 25 55 1  - 56 

depósitos Judiciais 415  -  - 415 124  -  - 124 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS  595.237  235.978  4.936  836.151  560.307  226.874  4.797  791.978 

6.1 INfORMAÇÕES RELATIvAS à CLASSIfICAÇÃO DE TíTuLOS E vALORES MOBILIÁRIOS

Reavaliação em 31 de dezembro de 2011 de títulos reclassificados da categoria de “títulos man-
tidos até o vencimento” para a categoria de “títulos para negociação”:

No encerramento do exercício de 2011, na carteira do Fundo de investimento renda fixa PCALM 
administrado pelo HSBC CTVM SA, obedecendo às considerações legais da Resolução CGPC nº 4, 
de 30 de janeiro de 2002, alterada pelas Resoluções CGPC nº 08 de 19 de junho de 2002, e nº 22 
de 25 de setembro de 2006, procedeu-se à transferência dos títulos da categoria “Mantidos até o 
Vencimento” para “Títulos para Negociação” no plano PCA.  Para elaboração das demonstrações,  
foram levadas também em consideração a Instrução CVM nº 365, de 29 de maio de 2002, e a 
Resolução CGPC nº15, de 23 de agosto de 2005.

Tendo em vista essa reclassificação, esclarecemos os seguintes pontos:

•  Os ganhos e perdas não realizados foram imediatamente reconhecidos no resultado do perío-
do na ocasião da elaboração do balanço;

•  A precificação pelo preço de mercado trará um melhor entendimento da real situação do plano, 
uma vez que em eventual necessidade de venda dos ativos os valores dos mesmos já estariam 
iguais, ou pelo menos mais próximos do negociado pelo mercado;

•  Flexibilização em reduzir o risco de reinvestimento do plano, permitindo melhor conciliação do 
fluxo de caixa da carteira de investimentos  com o fluxo de caixa de seus compromissos;

•  A presente reclassificação de forma alguma descaracteriza a intenção e a capacidade financei-
ra iniciais de manter os títulos na carteira do fundo até o vencimento, pelo fato de ser oriunda 
de motivo não previsto, ocorrido após a data de seu registro na categoria “Títulos Mantidos até 
o Vencimento”.
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O quadro a seguir apresenta a composição analítica dos títulos reclassificados e o respectivo 
efeito na rentabilidade do PCA:

                     NATuREzA dOS TíTuLOS VENcImENTO INdExAdOR
pOSIÇÃO dOS TíTuLOS Em 31/12/2011

cuSTO cuRVA mERcAdO ImpAcTO

  Títulos de responsabilidade do Governo Federal: 
    Notas do Tesouro Nacional 

     NTN-B 15/05/2013 IpcA  982  1.059  1.082  23 

     NTN-B 15/05/2017 IpcA  2.847  3.533  4.085  552 

     NTN-B 15/08/2020 IpcA  69.648  80.826  87.856  7.030 

     NTN-B 15/08/2022 IpcA  3.978  4.025  4.023  (2)

     NTN-B 15/08/2024 IpcA  7.833  9.386  11.152  1.766 

     NTN-B 15/08/2030 IpcA  8.289  8.643  9.294  651 

     NTN-B 15/08/2035 IpcA  51.607  59.598  70.520  10.922 

     NTN-B 15/08/2040 IpcA  11.443  12.613  13.880  1.267 

     NTN-B 15/08/2045 IpcA  28.495  32.599  38.944  6.345 

     NTN-B 15/08/2050 IpcA  2.953  2.975  2.988  13 

188.075 215.257 243.824 28.567
    Letras do Tesouro Nacional  LTN 01/01/2015 pRE d0  65  65  65  - 

  Aplicações em instituições financeiras:
  - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários (1) 08/03/2017 IpcA  7.000  8.849  9.475  626 

  Títulos de empresas:
  - debêntures não conversíveis (1)

    Ampla 15/06/2018 IpcA  2.097  2.221  2.395  174 

    coelce 15/10/2018 IpcA  3.972  4.031  4.186  155 

 6.069  6.252  6.581  329 
 Contas a pagar -  (30)  (30)  - 

 Tesouraria -  6  6  - 

TOTAL 201.209  230.399 259.921 29.522  

 VENcImENTO dOS 
TíTuLOS 

2011 2010

 pARA NEGOcIAÇÃO   mANTIdOS ATé O 
VENcImENTO  TOTAL  pARA NEGOcIAÇÃO   mANTIdOS ATé O 

VENcImENTO  TOTAL 

 Até 60 dias  33.719  -  33.719  34.460  68  34.528 

 de 61 a 180 dias  2.857  -  2.857  7.783  -  7.783 

 de 181 a 360 dias  11.572  2.120  13.692  25.333  -  25.333 

 Acima de 360 dias  376.680  11.548  388.228  125.322  191.684  317.006 

 TOTAL  424.828  13.668  438.496  192.898  191.752  384.650 

6.2 ATIvOS DE RENDA fIXA

A composição dos ativos integrantes da carteira de renda fixa dos fundos de investimentos, se-
gregado entre títulos para negociação e faixas de vencimentos, atendendo à Resolução CGPC nº 
4, de 30 de janeiro de 2002, são apresentadas a seguir:

Plano de complementação de aposentadoria - Pca

(1)   Os valores apresentados são líquidos de provisões para perdas
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 TíTuLOS mANTIdOS ATé O VENcImENTO  

2011 2010

 cuSTO HISTóRIcO  cuSTO         
ATuALIzAdO  cuSTO HISTóRIcO  cuSTO             

ATuALIzAdO 

 cdB  -  -  7.000  7.731 

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B  -  -  107.837  180.897 

 Letras Financeiras do Tesouro - LFT  -  -  29  130 

 Letras do Tesouro Nacional - LTN O  -  -  67  67 

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-F O  -  -  1  1 

 Letras Financeiras  12.900  13.668  2.800  2.926 

 TOTAL  12.900  13.668  117.734  191.752 

títulos mantidos até o vencimento – Pca

títulos para negociação – Pca

 TíTuLOS mANTIdOS ATé O VENcImENTO  

2011 2010

 cuSTO HISTóRIcO  cuSTO         
ATuALIzAdO  cuSTO HISTóRIcO  cuSTO             

ATuALIzAdO 

 cdB  22.391  30.829  24.140  32.011 

 debêntures  30.599  32.476  25.013  25.946 

 Letras Financeiras do Tesouro - LFT  1.508  7.571  2.155  9.693 

 Letras Financeiras do Tesouro - LFT O  11.836  11.841  9.042  9.042 

 Letras do Tesouro Nacional - LTN  16.031  13.478  26.411  24.040 

 Letras do Tesouro Nacional - LTN O  19.805  19.807  8.100  8.103 

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B  148.494  307.522  37.941  71.400 

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B O  -  -  10.998  11.003 

 dpGE  394  417  1.500  1.660 

 Outros  884  887  -  - 

 TOTAL  251.942  424.828  145.300  192.898 
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Plano de aposentadoria de contribuição Variável – PacV

títulos mantidos até o vencimento – PacV

 VENcImENTO 
dOS TíTuLOS 

2011 2010

 pARA NEGOcIAÇÃO   mANTIdOS ATé 
O VENcImENTO  TOTAL  pARA NEGOcIAÇÃO  

 mANTIdOS ATé 
O VENcImENTO  TOTAL 

 Até 60 dias 21.866  -  21.866  4.418  -  4.418 

 de 61 a 180 dias  4.008  -  4.008  6.906  -  6.906 

 de 181 a 360 dias  17.886  1.356  19.242  33.550  -  33.550 

 Acima de 360 dias  126.746  7.901  134.647  117.290  3.918  121.208 

 TOTAL  170.506  9.257  179.763  162.164  3.918  166.082 

 TíTuLOS pARA NEGOcIAÇÃO

2011 2010

 cuSTO HISTóRIcO  cuSTO         
ATuALIzAdO  cuSTO HISTóRIcO  cuSTO             

ATuALIzAdO 

 Letras Financeiras  8.400  9.257  3.900  3.918 

 TOTAL  8.400  9.257  3.900  3.918 

 TíTuLOS pARA NEGOcIAÇÃO  

2011 2010

 cuSTO HISTóRIcO  cuSTO         
ATuALIzAdO  cuSTO HISTóRIcO  cuSTO             

ATuALIzAdO 

 cdB 13.383 16.628 20.919 23.981

 debêntures 23.720 24.920 24.711 25.720

 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 6.297 31.619 2.283 10.269

 Letras do Tesouro Nacional - LTN 18.580 16.986 56.280 49.475

 Letras do Tesouro Nacional - LTN O 21.022 21.031 2.325 2.325

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 25.630 53.131 24.339 45.259

 Notas do Tesouro Nacional - NTN-B O - - 246 246

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F - 5.093 1.796 1.787

 dpGE 918 1.098 918 955

 Outros - -        2.000 2.147

 TOTAL  114.076 170.506 135.817 162.164

títulos para negociação – PacV 

(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.
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títulos da dívida agrária:

A Fundação contratou para consultoria o escritório jurídico Betiol, que obteve sucesso na ação 
judicial movida em face da União Federal, resultando na recuperação e recebimento de parte de 
parcela de juros e atualização monetária dos 27.730 títulos da dívida agrária, adquiridos em 27 
de julho 1987, os quais tinham sido apreendidos pelo INCRA, correspondendo a um ingresso de 
recursos em maio de 2005 na ordem de MR$ 4.958.

Ato contínuo, a Fundação contratou o escritório jurídico Betiol para ajuizar Ação Ordinária em 
face da União Federal na Justiça Federal de Brasília para reaver os valores omitidos por ocasião 
do resgate dos títulos da dívida agrária em setembro de 1997, acrescidos dos honorários de su-
cumbência ao índice de 13,89% que corresponde à expressão da correção monetária suprimida 
em fevereiro de 1991, parcela de juros compensatórios de 6 % a.a, juros de mora  a 6 % a.a. e 
frações pró-rata devidas a partir do vencimento 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 apresentou 
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 expedientes cartorários para o encaminhamen-
to 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 gabine-
te da relatora aguardando ser incluído em pauta para julgamento dos respectivos recursos.

Em agosto de 2010 o processo foi recebido no gabinete do Desembargador Federal Jirair Megue-
rian. Ainda aguardando julgamento dos respectivos recursos.

Investimentos imobiliários

Os imóveis são depreciados pela vida útil remanescente estimada nos laudos de avaliação emi-
tidos em fevereiro de 2009, 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
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7. EXIgívEL OPERACIONAL

O demonstrativo da composição consolidada do exigível operacional é como segue:

8. EXIgívEL CONTINgENCIAL

As contingências são incertezas que, dependendo de eventos futuros, poderão ter impacto na 
situação econômico-financeira da Fundação. 

8.1. PASSIVOS CONTINgENTES - PROVÁVEIS

A Fundação adota como critério para o registro dessas contingências provisionar somente as 
ações consideradas, por seus consultores jurídicos, com chance de perda provável. As provisões 
contingências registram ocorrências de fatos que merecerão decisões que poderão, ou não, ge-
rar desembolsos.

O percentual de provisionamento para cada uma delas é de 100% (cem por cento) do montante 
que a Fundação pagaria para liquidar a obrigação, levando-se em consideração aspectos espe-
cíficos do processo.

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

8.1.1. gESTÃO PREvIDENCIAL 

Os processos de natureza previdencial são ações interpostas por ex-participantes, participantes 
e assistidos, sendo a quase totalidade dessas ações referente ao Plano de Complementação de 
Aposentadoria – PCA, que estão pleiteando:

(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; 

dEScRIÇÃO 2011 2010
IRRF a recolher 275 279

provisão folha da Brasiletros 336 314

Repasse a sindicatos e associações 298 275

Fornecedores 218 142

Valor a restituir a patrocinadora (Ampla/Endesa) 39                  7

Valores a recolher sobre a folha Brasiletros 139 101

complementação de  Aposentadoria / devolução de poupança - 77

cSLL, cOFINS e pIS s/ Serviços de Terceiros 12 7

Outros 121                  5

Repasse para patrocinadora de Assist.médica/Odontológica 695 649

Imóveis (obras de melhoramentos) 734 -

TOTAL DO EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.867 1.856
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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)  Conversão dos benefícios de cruzeiros reais para reais (Plano Real), por ocasião do reajuste 
anual de outubro de 1994 (diferença de 46,6% referente ao INPC de junho de 1994);

(e)  Diferença de índice de reajuste;

(f)  Diferenças decorrentes de atualização monetária de reservas de poupança - expurgo infla-
cionário (março de 1990 a março de 1991 – IPC/BTN); 

(g)  Restituição da contribuição da patrocinadora para o plano de benefícios.

Também compõe a provisão dos processos o registro da ação de mandado de segurança inter-
posta pela Fundação em face da União Federal/Fazenda Nacional, com relação ao tratamento 
tributário dado ao abono pago anualmente aos beneficiários de complementação de aposenta-
doria.

Os processos vêm sendo atualizados mensalmente pela TR (Banco Central), acrescido dos juros 
de mora de 1% (um por cento) calculados sobre os valores corrigidos, da qual são deduzidos os 
depósitos judiciais.

8.1.2. gESTÃO ADMINISTRATIvA 

A Fundação constitui provisão para contingências do PIS que vem sendo atualizada pela taxa 
SELIC e ação reclamatória promovida por ex-prestador de serviço do Plano Médico que pleiteia o 
reconhecimento do vínculo empregatício junto à Fundação, as quais são atualizadas mensalmen-
te TR (Banco Central) + 1% de juros de mora, da qual são deduzidos os depósitos judiciais.

8.1.3. INvESTIMENTOS

Os processos dos investimentos são decorrentes de ações relativas aos imóveis de Magé e de 
Petrópolis, bem como de anulação de cobrança do Empréstimo Imobiliário, conforme a seguir 
detalhado:

I.  Imóvel de Magé: Foi constituída provisão para contingência do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, da qual são deduzidos os depósitos judiciais. 

II.  Imóvel de Petrópolis: Regularização do imóvel (Indenização de área comum, visando a 
obtenção da Escritura Definitiva).

Foram adotadas providências através de tratativas para formalização e regularização da escritu-
ra definitiva de compra e venda atinentes às frações ideais de terreno, com os promitentes ven-
dedores das mesmas, em cumprimento ao que foi ajustado na escritura de promessa de compra 
de venda e de cessão. Após esgotadas todas as tentativas visando o deslinde da questão, sem 
contudo ser obtido sucesso, restou apenas a distribuição de ação judicial específica para buscar 
a solução para o impasse, o que no momento está sendo providenciada. 

Diante disso, a Fundação preservou a provisão atualizada referente à questão de eventuais in-
denizações aos proprietários diante do entendimento de apropriação de área comum e despesas 
com a viabilização da Escritura Definitiva do imóvel de Petrópolis.

III.  Anulação de cobrança do Empréstimo Imobiliário – Os processos discutem a legalidade da 
cobrança, já que a maior parte dos mutuários entende não possuir mais qualquer débito em 
relação ao mesmo.
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2011 2010

pcA pAcV pGA TOTAL pcA pAcV pGA TOTAL

Gestão Previdencial:     

    complementação de Aposentadoria 160.523 808 - 161.331 145.234 1.498  - 146.732

    Restituição de contribuição 765 7 - 772 599 27 - 626

    IRRF sobre folha benefício 2.785 252 - 3.037 2.592 234 - 2.826

          Total da Gestão previdencial 164.073 1.067 - 165.140 148.425 1.759 - 150.184

Gestão Administrativa:     

    processo pIS - - 93 693  -   - 677 677

    Trabalhista -  - 38 538 -      - 471 471

          Total da Gestão Administrativa - - 1.231 1.231 - - 1.148 1.148

 Investimento:     

     IpTu , ITBI e Outros 1.364    - 1.364 1.223 - - 1.223

     Empréstimo 29 5 - 34 112 4 - 116

     BAcEN 370 - - 370 - - - - 

Total do Investimento 1.763 5  - 1.768 1.335 4 - 1.339

TOTAL EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 165.836 1.072 1.231 168.139 149.760 1.763 1.148 152.671

8.2. Passivos Contingentes - Possíveis

Os processos com chance de perda possível envolvem questões previdenciais, tributárias, traba-
lhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. Com fundamento nas normas contábeis em vigor, está 
dispensada a constituição de provisão para essas contingências com chance de perda possível.

Demonstrativo da composição consolidada do exigível contingencial:
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9.  HIPÓTESES ATuARIAIS

As hipóteses atuarias em 2011 e 2010, segregadas por plano de benefícios previdenciais estão 
demonstradas abaixo:

A hipótese de crescimento real de salário foi alterada de 2%  para 1% a.a. como objetivo de re-
fletir mais fielmente a expectativa de concessão de aumentos salariais reais pela Patrocinadora. 
O impacto desta redução no crescimento salarial é de uma pequena redução no nível do custo 
do plano, tendo em vista o número reduzido de participantes ativos.

dEScRIÇÃO 2011 2010

Situação do plano Ativo em extinção Ativo em extinção

data de desativação 8-Jan-99 8-Jan-99

Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INpc INpc

Taxa real anual de juros 6% a.a. 6% a.a.

crescimento real de salário 1% a.a. 2% a.a.

crescimento real de benefícios 0% a.a. 0% a.a.

Fator de determinação valor real dos salários 0,98 0,98

Fator de determinação valor real dos benefícios 0,98 0,98

Geração futura Não utilizada Não utilizada

Rotatividade 0% a.a. 0% a.a.

Tábua de mortalidade geral (de válidos) AT-83   (segregada por sexo) AT-83   (segregada por sexo)

Tábua de mortalidade de inválidos AT-83   (segregada por sexo) AT-83   (segregada por sexo)

Tábua de entrada em invalidez LIGHT (Light Forte) LIGHT (Light Forte)

Regime financeiro capitalização capitalização

Plano de complementação de aposentadoria – Pca
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Plano de aposentadoria de contribuição Variável – PacV

dEScRIÇÃO 2011 2010

Situação do plano Ativo em funcionamento Ativo em funcionamento

Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INpc INpc

Taxa real anual de juros 6% a.a. 6% a.a.

crescimento real de salário 1% a.a. 2% a.a.

crescimento real de benefícios 0% a.a. 0% a.a.

Fator de determinação valor real dos salários 0,98 0,98

Fator de determinação valor real dos benefícios 0,98 0,98

Geração futura  Não utilizada  Não utilizada 

Rotatividade 4% a.a. 3% a.a.

Tábua de mortalidade geral (de Válidos) AT-83   (segregada por sexo) AT-83   (segregada por sexo)

Tábua de mortalidade de inválidos AT-83   (segregada por sexo) AT-83   (segregada por sexo)

Tábua de entrada em invalidez LIGHT (Light Forte) LIGHT (Light Forte)

Regime financeiro capitalização capitalização

método atuarial Agregado / capitalização Financeira Agregado / capitalização Financeira

A hipótese de crescimento real de salário foi alterada de 2%  para 1% a.a. como objetivo de re-
fletir mais fielmente a expectativa de concessão de aumentos salariais reais pela Patrocinadora. 
A hipótese de rotatividade foi alterada de 3%  para 4% a.a. e foi definida pelas Patrocinadoras 
levando em consideração sua Política de Recursos Humanos para os próximos exercícios. O im-
pacto destas alterações é praticamente nulo, considerando tratar-se de um plano estruturado na 
modalidade de contribuição variável.
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2011 2010

pcA pAcV TOTAL pcA pAcV TOTAL

Déficit/Superávit  Acumulado Exercício Anterior (28.082) 12.657 (15.425) -   16.149 16.149

Resultado do Exercício  22.802 (6.882) 15.920 (28.082) (3.492) (31.574)

DéFICIT/SuPERÁVIT ACuMuLADO ATuAL (5.280) 5.775 495 (28.082) 12.657 (15.425)

10.  EquILíBRIO TéCNICO:

No PCA o déficit técnico acumulado apurado em 31 de dezembro de 2011, se deve, principal-
mente à influência do cenário adverso da macroeconomia internacional, refletindo no retorno das 
aplicações em Bolsa de Valores (IBOVESPA negativo em 18,11%, minimizado pelo rendimento 
auferido na precificação a mercado do Fundo de Renda Fixa PCALM) agravado pela atualização 
da  Reserva Matemática realizada pelo INPC de 6,08% acrescido da taxa de juros atuarial de 6% 
a.a, em detrimento da escassez e não contrapartida de ativos oferecidos pelo mercado, em nível 
confortável quanto à liquidez e segurança.

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 acumulado registrado em 31 
de dezembro de 2011, relativamente ao PCA, no montante de MR$ 5.280, será incorporado em 
01 de abril de 2012 ao valor do contrato já firmado entre a AMPLA e a Fundação, após aprovação 
do Balanço pelo Conselho Deliberativo.

Com relação ao PACV, considerando: (a) que o déficit do exercício apurado de MR$ 6.882 teve 
sua origem na conjuntura econômica global; (b) que os ativos disponíveis são significativamente 
superiores aos compromissos do Plano esperados para o exercício de 2012; e (c) que as insu-
ficiências apuradas são inferiores a 10% do exigível atuarial; o plano se mantém em equilíbrio, 
com resultado acumulado superavitário em MR$ 5.775.
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2011 2010

Previdenciais:

     plano de Aposentadoria de contribuição Variável - pAcV 3.301 2.168

Administrativo:

     Fundo do programa Administrativo              - - 

     plano de complementação de Aposentadoria - pcA 2.832 3.178

     plano de Aposentadoria de contribuição Variável - pAcV 2.161 1.599

4.993 4.777

Investimentos:

    plano de complementação de Aposentadoria - pcA 25 56

    plano de Aposentadoria de contribuição Variável - pAcV           - 1

25 57

TOTAL DOS FuNDOS 8.319 7.002

11.  fuNDOS

O Fundo Previdencial do PACV no valor de MR$ 3.301, registrado em 31 de dezembro de 2011 
foi calculado e atualizado com recursos, a partir de 01 de janeiro de 2009, da parcela do saldo 
de conta do Participante constituída pelas contribuições da patrocinadora, as quais os partici-
pantes não tiveram direito por terem se desligado do plano antes de atingirem a elegibilidade 
ao benefício.

O Fundo Administrativo é constituído pela diferença entre as receitas e despesas administrativas 
e pela existência de saldo no ativo permanente. O saldo do fundo administrativo é segregado por 
plano e destina-se à cobertura de insuficiências no custeio administrativo.

O Fundo de Investimentos é constituído para fazer face à quitação dos empréstimos concedidos 
aos participantes, na eventualidade do seu falecimento, e para garantir quitação de resíduos 
porventura existentes após o prazo contratual dos financiamentos.
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dEScRIÇÃO 2011 2010

A receber do pcA e pAcV (446) (434)

A receber do pGA (1.171) (1.039)

Fundo Administrativo no pcA e pAcV (4.993) (4.777)

A pagar do pcA e pAcV 1.285 320

A pagar do pGA 332 1.153

Fundo Administrativo no pcA e pAcV 4.993 4.777

Ajustes e eliminações na consolidação - -

12.  CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os ajustes e eliminações necessários à consolidação das Demonstrações Contábeis e balancetes 
são registrados em documentos auxiliares conforme Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 
2009, Anexo A, em vigor desde 1º de janeiro de 2010. 

O quadro a seguir apresenta as contas contábeis  utilizadas e os respectivos valores relativos a 
consolidação do Balanço Patrimonial:

13.  EvENTOS SuBSEquENTES

Em Fevereiro de 2012 ocorreu a reavaliação dos imóveis da Brasiletros, conforme Instrução SPC 
nº 34, de 24 de setembro de 2009, que determina a reavaliação dos imóveis a cada três anos. A 
Fundação irá reconhecer a reavaliação positiva no montante de  MR$ 24.800, totalizando o valor 
de MR$ 68.400 para o investimento imobiliário no PCA.

Luís Carlos Silva Miranda
Diretor-Presidente
CPF: 306.609.987-34

Andréa de Souza Barreto
Contadora - CRC-RJ 095.267/O-8
CPF: 095.108.274-71
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DemonstraçÃo atUarial 

R e S u M O  D O  PA R e C e R  AT u A R I A L  D O  P L A N O  D e
C o m p l e m e n ta ç ã o  d e  a p o s e n ta d o r i a  -  p C a

1. INTRODuÇÃO

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Complementação de
Aposentadoria (PCA), administrado pela Fundação AMPLA de Seguridade Social - BRASILETROS, 
apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado Plano referente à Patrocinadora 
AMPLA Energia e Serviços S.A. em 31/12/2011.
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2. PERfIL DOS PARTICIPANTES

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários 
utilizados no presente estudo foi 31/07/2011.

Os dados individuais foram fornecidos pela BRASILETROS à Mercer que, após a realização de 
testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os ade-
quados para fins desta avaliação atuarial.

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, 
única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, 
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 plena 
por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas 
tabelas a seguir:

Participantes ativos

Participantes autopatrocinados

Participantes em benefício Proporcional diferido

dEScRIÇÃO

Número 30

Idade média (anos) 66,20

Tempo de Serviço na patrocinadora médio (anos) 33,57

Salário mensal médio (R$) 3.031,16

Folha Anual de Salários (R$) 1.182.150,97

dEScRIÇÃO

Número -

Idade média (anos) -

Tempo de Serviço na patrocinadora médio (anos) -

Salário mensal médio (R$) -

Folha Anual de Salários (R$) -

dEScRIÇÃO

Número  (*) 24

Idade média (anos) 59,47

Benefício mensal médio (R$) 83,12

(*)  Considera 22 participantes ex-empregados ou desligados da Patrocinadora com situação indefinida na BRA-
SILETROS, para os quais calculamos estimativa de benefício.
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Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de 
cada ex-Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspon-
dessem a um pensionista.

Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em 
31/07/2011. Na avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2011, refletindo 
o conceito de capacidade.

3. HIPÓTESES E MéTODOS ATuARIAIS uTILIzADOS

Participantes Assistidos e Beneficiários

dEScRIÇÃO

APOSENTADOS

Número 1.464

Idade média (anos) 67,28

Benefício mensal médio (R$) 2.522,45

APOSENTADOS INVÁLIDOS

Número 63

Idade média (anos) 65,97

Benefício mensal médio (R$) 813,48

BENEFICIÁRIOS

Número 577

Idade média (anos) 73,60

Benefício mensal médio (R$) 830,34

TOTAL

Número 2.104

Idade média (anos) 68,97

Benefício mensal médio (R$) 2.007,24

A avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o 
custo a longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores espera-
dos relativos tanto aos participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda comple-
tarão as condições exigidas para tal.

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses 
atuariais que represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do 
plano. Essas hipóteses incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de 
crescimento salarial, taxa de reajuste dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também 
as de caráter biométrico (taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, 
estado civil e dependentes).
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A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econô-
micas utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atua-
rial.

Taxa real anual de juros   (1)    6% a.a.

projeção de crescimento real de salário (1)  (2)    1% 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 capacidade para os salários 0,98

Fator de capacidade para os benefícios 0,98

Hipótese sobre rotatividade   0% a.a.

Tábua de mortalidade geral   AT-83, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos  AT-83, segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez   Light Forte

Idade de Aposentadoria
primeira idade a partir da qual o 

participante se torna elegível a um 
benefício integral pelo plano

composição Familiar

 para os ativos e participante com
situação indefinida: considera-se que

90% dos participantes ativos são
casados na data do evento e têm 2

filhos dependentes, sendo que a
diferença de idade entre homem e

mulher é de 5 anos
para os aposentados e pensionistas:

família informada

(1)  O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
(2)   A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a expec-
tativa média de reajustes salariais futuros.

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram funda-
mentadas por meio de documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por 
estudos específicos realizados que tomaram como base a população existente 
nos Planos administrados pela BRASILETROS.

O método atuarial adotado foi o Agregado para a avaliação de todos os bene-
fícios do Plano.

A hipótese de crescimento salarial real foi alterada de 2% a.a. para 1% a.a. 
com o objetivo de refletir mais fielmente a expectativa de concessão de aumen-
tos salariais reais pela Patrocinadora. O impacto desta redução no crescimento 
salarial é de uma pequena redução no nível do custo do plano, tendo em vista 
o número reduzido de participantes ativos.

A hipótese referente à diferença de idade entre os cônjuges na composição 
familiar foi alterada de 4 anos para 5 anos, para refletir melhor a situação en-
contrada na população de assistidos.

Informamos que, excetuada as alterações mencionadas anteriormente, não 
ocorreram alterações nas demais hipóteses atuariais e econômicas nem nos 
métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação 
atuarial realizada no exercício anterior.
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Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o 
Regulamento do Plano.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e 
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para 
estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

4. POSIÇÃO DAS PROvISÕES MATEMÁTICAS

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões Mate-
máticas em 31/12/2011 é a apresentada no quadro a seguir.

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas 
e nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Administrativo e de Investimentos fornecidos 
pela BRASILETROS posicionados em 31/12/2011.

cONTA  NOmE R$
2.3.0.0.00.00.00   pATRImÔNIO SOcIAL 637.942.421,11

2.3.1.0.00.00.00   pATRImÔNIO dE cOBERTuRA dO pLANO 635.085.008,18

2.3.1.1.00.00.00   pROVISõES mATEmáTIcAS 640.365.104,86

2.3.1.1.01.00.00   BENEFícIOS cONcEdIdOS 636.208.837,16

2.3.1.1.01.01.00   Contribuição Definida -

2.3.1.1.01.01.01 Saldo de conta dos Assistidos -

2.3.1.1.01.02.00   Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 636.208.837,16

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros programados - Assistidos 557.189.330,99

2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não programados - Assistidos 79.019.506,17

2.3.1.1.02.00.00   BENEFícIOS A cONcEdER 4.156.267,70

2.3.1.1.02.01.00   Contribuição Definida -

2.3.1.1.02.01.01 Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/Instituidor(es) -

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de contas - parcela participantes -

2.3.1.1.02.02.00
  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Progra-
mado 4.153.105,38

2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros programados 4.155.818,65

2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor Atual das contribuições Futuras dos patrocinadores 2.713,27

2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor Atual das contribuições Futuras dos participantes -

2.3.1.1.02.03.00
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não 
programado 3.162,32

2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não programados 3.165,19

2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor Atual das contribuições Futuras dos patrocinadores 2,87

2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor Atual das contribuições Futuras dos participantes -

2.3.1.1.02.04.00
Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais 
de cobertura -

2.3.1.1.02.05.00   Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples -
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cONTA  NOmE R$
2.3.1.1.03.00.00   (-) pROVISõES mATEmáTIcAS A cONSTITuIR -

2.3.1.1.03.01.00 (-) Serviço passado -

2.3.1.1.03.01.01 (-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.01.02 (-) participantes -

2.3.1.1.03.02.00 (-) Déficit Equacionado -

2.3.1.1.03.02.01 (-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.02.02 (-) participantes -

2.3.1.1.03.02.03 (-) Assistidos -

2.3.1.1.03.03.00 (+/-) por Ajustes das contribuições Extraordinárias -

2.3.1.1.03.03.01 (+/-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.03.02 (+/-) participantes -

2.3.1.1.03.03.03 (+/-) Assistidos -

2.3.1.2.00.00.00   EQuILíBRIO TécNIcO (5.280.096,68)

2.3.1.2.01.00.00   RESuLTAdOS REALIzAdOS (5.280.096,68)

2.3.1.2.01.01.00 Superávit Técnico Acumulado -

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência -

2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de plano -

2.3.1.2.01.02.00 (-) Déficit Técnico Acumulado (5.280.096,68)

2.3.1.2.02.00.00   RESuLTAdOS A REALIzAR -

2.3.2.0.00.00.00   FuNdOS 2.857.412,93

2.3.2.1.00.00.00   FuNdOS pREVIdENcIAIS -

2.3.2.1.01.00.00 REVERSÃO dE SALdO pOR ExIGÊNcIA REGuLAmENTAR -

2.3.2.1.02.00.00 REVISÃO dE pLANO -

2.3.2.1.03.00.00 OuTROS - pREVISTO Em NOTA TécNIcA ATuARIAL -

2.3.2.2.00.00.00   FuNdOS AdmINISTRATIVOS 2.832.072,11

2.3.2.3.00.00.00   FuNdOS dOS INVESTImENTOS 25.340,82

Os valores das Provisões Matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o Re-
gulamento do Plano PCA vigente em 31/12/2011, plano este que se encontra em extinção.

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que com-
põem o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação 
fornecida pela BRASILETROS.

Em relação à estruturação das Provisões observamos, ainda, o que se segue:

a)   No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria 
normal em pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos be-
nefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de aposentadoria 
por invalidez em pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos 
benefícios futuros não programados - assistidos);

b)   A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor 
atual dos benefícios futuros não programados - assistidos);
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c)   As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte 
foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados);

d)   As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por 
morte calculada para participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual 
dos benefícios futuros não programados);

e)   As provisões referentes à pensão por morte de participante ativo foram registradas na conta 
2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).

O Déficit Técnico Acumulado apurado em 31/12/2011, no valor de R$ 5.280.096,68, se deve, 
principalmente, à rentabilidade obtida no investimento dos recursos garantidores dos benefícios 
ter sido inferior à meta atuarial registrada no mesmo período, tendo como justificativa a influ-
ência do cenário macroeconômico internacional, com reflexos na Bolsa de Valores (IBOVESPA de 
-18,11%). O valor integral do Déficit será incorporado em 01/04/2012 ao valor do contrato já 
firmado entre a AMPLA e a Fundação, após aprovação do Balanço pelo Conselho Deliberativo.

5. PLANO DE CuSTEIO PARA O EXERCíCIO DE 2012

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, a Patrocinadora e os participantes deverão 
efetuar contribuições para o Plano PCA com base nos seguintes níveis:

contribuições

A Patrocinadora efetuará, a título de contribuição normal, o valor correspondente à taxa média 
de 2,86% da folha de salários, R$ 35.868,68 em moeda de 31/12/2011.

Além da contribuição normal, a Patrocinadora efetuará 13 contribuições mensais de R$146.952,15 
em moeda de 31/12/2011, durante o ano de 2012, para custeio das despesas administrativas. 
Este valor foi obtido com base no orçamento anual de R$1.910.377,97 feito pela BRASILE-
TROS.

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo, bem como as demais fontes de custeio pre-
vistas no Regulamento do PGA, poderão ser utilizados para custeio das despesas administrativas 
do exercício de 2012.

Patrocinadora

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

Participantes ativos

FAIxA dO SALáRIO  (1) percentual Aplicável

Até TETO / 2 1,75%

de TETO / 2 até TETO 4,50%

de TETO até 3 x TETO 7,50%

Acima 3 x TETO 10,00%

(1)  Teto corresponde ao teto do Salário de Contribuição para a Previdência Social.
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Além dessas contribuições, os Participantes Ativos deverão verter contribuições no percentual 
de 1,10% sobre seus salários 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 
alterou as regras de cálculo do benefício concedido pela Previdência Oficial, instituindo o fator 
previdenciário.

A partir da população ativa na data base dos dados, a contribuição anual equivale à taxa média
estimada em 2,86% da folha de salário real de contribuição, R$ 35.868,68 em moeda de 
31/12/2011.

Não há Participante Autopatrocinado na data base dos dados.

Durante o exercício de 2012, caso venha a existir Participante Autopatrocinado, ele deverá 
efetuar contribuições iguais às dos Participantes Ativos somadas as contribuições normais que 
seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o Término do Vínculo Empregatício, 
destinadas ao custeio de seu benefício, acrescidas de contribuição extra para custeio administra-
tivo no valor de R$ 895,21 em moeda de 31/12/2011.

Participantes autopatrocinados

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

Participantes em benefício Proporcional diferido

Os Participantes Assistidos deverão efetuar contribuições com base em percentuais cumulativos 
em função de faixas do benefício, conforme descrito na tabela a seguir:

Participantes assistidos

FAIxA dO SALáRIO  (1) percentual Aplicável

Até TETO / 2 1,75%

de TETO / 2 até TETO 4,50%

de TETO até 3 x TETO 7,50%

Acima 3 x TETO 10,00%

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

A partir da população de assistidos na data base dos dados, a contribuição anual equivale à taxa 
média estimada em 3,66% da folha de benefícios, R$ 1.928.515,73 em moeda de 31/12/2011.

De forma a atender o Artigo A.8.2 do Regulamento do Plano, demonstramos a seguir a relação 
entre as contribuições previstas para os Participantes e para a Patrocinadora à BRASILETROS.
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Considerando a pequena margem entre os valores projetados, recomendamos o monitoramento 
permanente das contribuições reais, de forma que a paridade seja observada no acumulado do 
exercício.

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2012.

contribuições dos Participantes Projetadas para 2012

CONTRIBuIçõES DOS ParTiciPanTes PROjETADAS 
PARA 2012

ATIVOS R$ 35.868,68

ASSISTIdOS R$ 1.928.515,73

TOTAL R$ 1.964.384,41

CONTRIBuIçõES DA PaTrocinadora PROjETADAS 
PARA 2012

pATROcINAdORA R$ 35.868,68

dESpESAS AdmINISTRA-
TIVAS   (*) R$ 1.910.377,97

TOTAL R$ 1.946.246,65

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

6. CONCLuSÃO

Certificamos que, admitida a revisão do contrato firmado entre a Patrocinadora e a Fundação, a 
ser consolidada em 01/04/2012, o Plano PCA da BRASILETROS está equilibrado, dependendo do 
pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio e da realização das hipóteses atua-
riais para manter este equilíbrio.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012.

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Maria Cláudia Xavier Fernandes
MIBA nº 509
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ReSuMO DO PAReCeR ATuARIAL DO PLANO De
aposentadoria de ContriBUição VariÁVel - paCV

1. INTRODuÇÃO

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria de
Contribuição Variável (PACV), administrado pela Fundação AMPLA de Seguridade Social -
BRASILETROS, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado Plano em
31/12/2011, referente às Patrocinadoras AMPLA Energia e Serviços S.A., Endesa Brasil e à
própria BRASILETROS, que respondem solidariamente pelas obrigações assumidas em
relação ao Plano.
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2. PERfIL DOS PARTICIPANTES

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários
utilizados no presente estudo foi 31/07/2011.

Os dados individuais foram fornecidos pela BRASILETROS à Mercer que, após a realização de
testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os
adequados para fins desta avaliação atuarial.

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva,
única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados,
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
plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas
tabelas a seguir:

Participantes ativos

Participantes autopatrocinados

Participantes em benefício Proporcional diferido

dEScRIÇÃO

Número 1.130

Idade média (anos) 38,85

Tempo de Serviço na patrocinadora médio (anos) 11,89

Salário mensal médio (R$) 4.976,05

Folha Anual de Salários (R$) 73.098.174,50

dEScRIÇÃO

Número 9

Idade média (anos) 44,09

Tempo de Serviço na patrocinadora médio (anos) 19,16

Salário mensal médio (R$) 5.280,29

Folha Anual de Salários (R$) 617.793,41

dEScRIÇÃO

Número 125

Idade média (anos) 36,38

Benefício mensal médio (R$) (*) -

(*)   O valor do benefício só será conhecido na data de início de seu pagamento, pois será calculado com base no 

valor acumulado no saldo de conta.
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Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar
de cada ex-Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante
correspondessem a um pensionista.

Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em
31/07/2011. Na avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2011, refletindo o
conceito de capacidade.

3. HIPÓTESES E MéTODOS ATuARIAIS uTILIzADOS

Participantes Assistidos e Beneficiários

dEScRIÇÃO

APOSENTADOS

Número 409

Idade média (anos) 60,82

Benefício mensal médio (R$) 1.598,47

APOSENTADOS INVÁLIDOS

Número 57

Idade média (anos) 51,88

Benefício mensal médio (R$) 1.344,28

BENEFICIÁRIOS

Número 49

Idade média (anos) 63,46

Benefício mensal médio (R$) 491,26

TOTAL

Número 515

Idade média (anos) 60,08

Benefício mensal médio (R$) 1.464,99

A avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálcu-
lo, o custo a longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores
esperados relativos tanto aos participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda
completarão as condições exigidas para tal.

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses
atuariais que represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do
plano. Essas hipóteses incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de
crescimento salarial, taxa de reajuste dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também
as de caráter biométrico (taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria,
estado civil e dependentes).
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A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econô-
micas utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atua-
rial.

Taxa real anual de juros   (1)    6% a.a.

projeção de crescimento real de salário (1)  (2)    1% 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 capacidade para os salários 0,98

Fator de capacidade para os benefícios 0,98

Hipótese sobre rotatividade   4% a.a.

Tábua de mortalidade geral   AT-83, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos  AT-83, segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez   Light Forte

Idade de Aposentadoria
primeira idade a partir da qual o 

participante se torna elegível a um 
benefício integral pelo plano

composição Familiar   Família informada

(1)  O indexador utilizado é o INPC do IBGE;
(2)  A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a expec-
tativa média de reajustes salariais futuros.

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram funda-
mentadas por meio de documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por 
estudos específicos realizados que tomaram como base a população existente 
nos Planos administrados pela BRASILETROS.

O método atuarial adotado para a avaliação dos benefícios do Plano foi o de 
Capitalização Financeira, excetuando-se a parcela referente à Conta Projetada 
dos benefícios de Invalidez e Pensão por Morte de Participante Ativo que foi 
avaliada pelo método Agregado.

A hipótese de crescimento salarial real foi alterada de 2% a.a. para 1% a.a. 
com o objetivo de refletir mais fielmente a expectativa de concessão de aumen-
tos salariais reais pela Patrocinadora. O impacto desta redução é praticamente 
nulo, considerando tratar-se de um Plano estruturado na modalidade de contri-
buição variável.

A hipótese de rotatividade foi alterada de 3% a.a. para 4% a.a. e foi definida 
pelas Patrocinadoras levando em consideração sua Política de Recursos Hu-
manos para os próximos exercícios. O impacto deste aumento é praticamente 
nulo, considerando tratar-se de um Plano estruturado na modalidade de contri-
buição variável.

Informamos que, excetuada a alteração nas hipóteses mencionadas acima, não 
ocorreram alterações nas demais hipóteses atuariais e econômicas nem nos 
métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação 
atuarial realizada no exercício anterior.
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Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente
aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o
Regulamento do Plano.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para
estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

4. POSIÇÃO DAS PROvISÕES MATEMÁTICAS

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor e com os totais dos Saldos de
Contas individuais informados pela BRASILETROS, a composição das Provisões Matemáticas
em 31/12/2011 é a apresentada no quadro a seguir.

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas
certificadas e nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Previdencial e Administrativo
fornecidos pela BRASILETROS posicionados em 31/12/2011.

CONTA  NOMe R$

2.3.0.0.00.00.00   PATRIMôNIO SOCIAL 238.122.799,87

2.3.1.0.00.00.00   PATRIMôNIO De COBeRTuRA DO PLANO 232.661.016,31

2.3.1.1.00.00.00   PROVISõeS MATeMÁTICAS 226.885.965,30

2.3.1.1.01.00.00   BeNeFÍCIOS CONCeDIDOS 116.701.070,82

2.3.1.1.01.01.00   Contribuição definida 2.522.827,72

2.3.1.1.01.01.01 saldo de Conta dos assistidos 2.522.827,72

2.3.1.1.01.02.00   Benefício definido estruturado em regime de Capitalização 114.178.243,10

2.3.1.1.01.02.01 Valor atual dos Benefícios Futuros programados - assistidos 104.696.107,67

2.3.1.1.01.02.02 Valor atual dos Benefícios Futuros não programados - assistidos 9.482.135,43

2.3.1.1.02.00.00   BeNeFÍCIOS A CONCeDeR 110.184.894,48

2.3.1.1.02.01.00   Contribuição definida 108.938.041,26

2.3.1.1.02.01.01 saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 57.086.121,25

2.3.1.1.02.01.02 saldo de Contas - parcela participantes 51.851.920,01

2.3.1.1.02.02.00   Benefício definido estruturado em regime de Capitalização programado -

2.3.1.1.02.02.01 Valor atual dos Benefícios Futuros programados -

2.3.1.1.02.02.02 (-) Valor atual das Contribuições Futuras dos patrocinadores -

2.3.1.1.02.02.03 (-) Valor atual das Contribuições Futuras dos participantes -

2.3.1.1.02.03.00 Benefício definido estruturado em regime de Capitalização não programado 1.246.853,22

2.3.1.1.02.03.01 Valor atual dos Benefícios Futuros não programados 1.795.648,56

2.3.1.1.02.03.02 (-) Valor atual das Contribuições Futuras dos patrocinadores 548.795,34

2.3.1.1.02.03.03 (-) Valor atual das Contribuições Futuras dos participantes -

2.3.1.1.03.00.00   (-) proVisÕes matemÁtiCas a ConstitUir -

2.3.1.1.03.01.00 (-) serviço passado -

2.3.1.1.03.01.01 (-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.01.02 (-) participantes -

2.3.1.1.03.02.00 (-) déficit equacionado -
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CONTA  NOMe R$

2.3.1.1.03.02.01 (-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.02.02 (-) participantes -

2.3.1.1.03.02.03 (-) assistidos -

2.3.1.1.03.03.00 (+/-) por ajustes das Contribuições extraordinárias -

2.3.1.1.03.03.01 (+/-) patrocinador(es) -

2.3.1.1.03.03.02 (+/-) participantes -

2.3.1.1.03.03.03 (+/-) assistidos -

2.3.1.2.00.00.00   eQuILÍBRIO TÉCNICO 5.775.051,01

2.3.1.2.01.00.00   ReSuLTADOS ReALIZADOS 5.775.051,01

2.3.1.2.01.01.00 superávit técnico acumulado 5.775.051,01

2.3.1.2.01.01.01 reserva de Contingência 5.775.051,01

2.3.1.2.01.01.02 reserva especial para revisão de plano -

2.3.1.2.01.02.00 (-) déficit técnico acumulado -

2.3.1.2.02.00.00   ReSuLTADOS A ReALIZAR -

2.3.2.0.00.00.00   FuNDOS 5.461.783,56

2.3.2.1.00.00.00   FuNDOS PReVIDeNCIAIS 3.301.031,61

2.3.2.1.01.00.00 ReVeRSÃO De SALDO POR eXIGÊNCIA ReGuLAMeNTAR 3.301.031,61

2.3.2.1.02.00.00 ReVISÃO De PLANO -

2.3.2.1.03.00.00 OuTROS - PReVISTO eM NOTA TÉCNICA ATuARIAL -

2.3.2.2.00.00.00   FuNDOS ADMINISTRATIVOS 2.160.751,95

2.3.2.3.00.00.00   FuNDOS DOS INVeSTIMeNTOS -

Os valores das Provisões Matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o 
Regulamento do Plano PACV vigente em 31/12/2011, plano este que se encontra em manuten-
ção.

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que com-
põem o Patrimônio Social do Plano ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela 
BRASILETROS.

Em relação à estruturação das Provisões observamos, ainda, o que se segue:

a)   No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria 
normal em pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos be-
nefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de aposentadoria 
por invalidez em pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos 
benefícios futuros não programados - assistidos);

b)   A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor 
atual dos benefícios futuros não programados - assistidos);
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c)   As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por 
morte calculada para participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor
atual dos benefícios futuros não programados);

d)   As provisões referentes à pensão por morte de participante ativo foram registradas na conta 
2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).

O Fundo Previdencial do PACV registrado na conta Reversão de Saldo por Exigência Regulamen-
tar foi constituído com recursos da parcela do saldo de conta do Participante formada pelas con-
tribuições da Patrocinadora, as quais os Participantes não tiveram direito por terem se desligado 
do Plano antes de atingirem a elegibilidade ao benefício.

O resultado positivo acumulado pelo Plano, conforme previsto na legislação, foi destinado à 
constituição da Reserva de Contingência.

5. PLANO DE CuSTEIO PARA O EXERCíCIO DE 2012

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, a Patrocinadora e os participantes deverão 
efetuar contribuições para o Plano PACV com base nos seguintes níveis:

contribuições

As Patrocinadoras deverão efetuar contribuições na forma prevista no Capítulo B.5 do Regula-
mento do Plano. Estas contribuições equivalem à taxa média estimada em 5,86% da folha de 
salário real de contribuição dos Participantes Ativos, distribuídas da seguinte forma:

Patrocinadora

cONTRIBuIÇÃO Em % dA FOLHA dE 
SALáRIO REAL dE cONTRIBuIÇÃO

cONTRIBuIÇÃO Em R$ 
dE 31/12/2011

contribuição Normal 4,06% 3.120.586,76

contribuição para Saldo projetado dos Benefícios de 
Invalidez e morte 0,10% 76.894,79

contribuição para cobertura das despesas adminis-
trativas 1,70% 1.307.635,92

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo, bem como as demais fontes de custeio pre-
vistas no Regulamento do PGA, poderão ser utilizados para custeio das despesas administrativas 
do exercício de 2012.
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Os Participantes Ativos deverão efetuar contribuições conforme descrito no item B.5 do Regula-
mento.

A partir da população de ativos existentes na data base dos dados, a contribuição básica equi-
vale à taxa média estimada em 4,52% da folha de salário real de contribuição deste grupo, R$ 
3.477.776,63 em moeda de 31/12/2011.

Participantes ativos

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar as contribuições na forma prevista no Capí-
tulo B.5 do Regulamento do Plano, acrescidas da taxa de administração de 1,70% do seu salário 
real de contribuição.

A partir da população de autopatrocinados existentes na data base dos dados, a contribuição 
previdencial básica equivale à taxa média estimada em 5,61% da folha de salário real de contri-
buição deste grupo, R$ 36.753,66 em moeda de 31/12/2011.

Participantes autopatrocinados

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.

A partir da população de vinculados existentes na data base dos dados, a contribuição para o 
custeio administrativo resulta em R$ 735,04, em moeda de 31/12/2011.

Participantes em benefício Proporcional diferido

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 vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2012.

Participantes assistidos
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6. CONCLuSÃO

Certificamos que o Plano PACV da BRASILETROS está superavitário em 31/12/2011, dependen-
do do pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio e da realização das hipóteses 
atuariais para manter esta situação. O excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provi-
sões Matemáticas está registrado na Reserva de Contingência.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012.

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Maria Cláudia Xavier Fernandes
MIBA nº 509
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pareceres

DeLIBeRAÇÃO DO CONSeLhO FISCAL
Em 22 de março de 2012.

APROVA O ORÇAMENTO REALIZADO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RELATIVAS AOS 
EXERCÍCIOS  FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011 E 2010 (ADEQUADAS DE ACORDO COM AS 
ALTERAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INSTITUÍDAS PELA RESOLUÇÃO CNPC Nº 08, 
DE 31/10/2011, PARA FINS DE COMPARABILIDADE).

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 realizado no exercício de 2011, que compreende: Ges-
tão Previdencial, Gestão Administrativa e  Investimentos;  

CONSIDERANDO, o Parecer Atuarial de 13 de fevereiro de 2012, devidamente aprovado pelos 
representantes legais da Entidade e das Patrocinadoras, elaborado pela Mercer Human Resource 
Consulting Ltda, aprovado pela Diretoria Executiva da Fundação em reunião no dia 21 de março 
de 2012;

CONSIDERANDO as Demonstrações Contábeis, relativas aos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2011 e 2010 (adequadas às alterações instituídas pela Resolução CNPC nº 08, de 
31/10/2011, para fins de comparabilidade), compostas de Balanço Patrimonial (Consolidado), 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (Consolidada) – DMPS, Demonstração do Plano 
de Gestão Administrativa (Consolidada) – DPGA, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
por Plano de Benefícios – DMAL, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, 
Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios – DOAP, Demonstração do Plano 
de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - DPGA e respectivas Notas Explicativas, Orça-
mento Realizado do Exercício de 2011 e DA/Parecer Atuarial;

CONSIDERANDO, ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Canarim  Auditores Associa-
dos, de 14 de março de 2012;

CONSIDERANDO a verificação das metas determinadas nos indicadores de gestão para o orça-
mento de 2011, em níveis de atingimento. 

DELIBERAÇÃO:

O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame e consubstanciado pelo Parecer 
dos Atuários, aprovar, sem restrições, o Orçamento realizado, as Demonstrações Contábeis e 
respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício financeiro de 2011 e Parecer Atua-
rial, e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorá-
vel dos auditores independentes, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os 
membros da Diretoria da Fundação. 
      

Raimundo Câmara Filho                              Claudio Roberto de Azevedo Ferreira
Presidente                                                          Conselheiro
            
Rui Lopes de Carvalho
Conselheiro
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DeLIBeRAÇÃO DO CONSeLhO DeLIBeRATIVO
Em 23 de março de 2012.

APROVA O ORÇAMENTO REALIZADO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS EXER-
CÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011 E 2010 (ADEQUADAS ÀS ALTERAÇÕES INSTITUÍ-
DAS PELA RESOLUÇÃO CNPC Nº 08, DE 31/10/2011, PARA FINS DE COMPARABILIDADE).

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

CONSIDERANDO as peças do Orçamento realizado no exercício de 2011, que compreende: Ges-
tão  Previdencial, Gestão Administrativa e  de Investimentos;  

CONSIDERANDO a verificação das metas determinadas para os indicadores de gestão do orça-
mento de 2011, em seus níveis de atingimento, bem como o limite para cobertura das despesas 
administrativas denominado “Taxa de Administração” (até 1% dos Recursos Garantidores das 
Reservas Técnicas) e as fontes de custeio elencadas no Regulamento do Plano de Gestão Admi-
nistrativa – PGA, para o exercício de 2012;

CONSIDERANDO o Parecer Atuarial de 13 de fevereiro de 2012, devidamente aprovado pelos 
representantes legais da Entidade e das Patrocinadoras, elaborado pela Mercer Human Resource 
Consulting Ltda, aprovado pela Diretoria Executiva da Fundação em reunião no dia 21 de março 
de 2012;

CONSIDERANDO as Demonstrações Contábeis, relativas aos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2011 e 2010 (adequadas às alterações instituídas pela Resolução CNPC nº 08, de 
31/10/2011, para fins de comparabilidade), compostas de Balanço Patrimonial (Consolidado), 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (Consolidada) – DMPS, Demonstração do Plano 
de Gestão Administrativa (Consolidada) – DPGA, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
por Plano de Benefícios - DMAL, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, 
Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios – DOAP, Demonstração do Plano 
de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - DPGA e respectivas Notas Explicativas, Orça-
mento Realizado do Exercício de 2011 e Parecer Atuarial; 
  
CONSIDERANDO, ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Canarim  Auditores Associa-
dos, de 14 de março de 2012.
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DELIBERAÇÃO:

O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame aprovar, sem restrições, o Orça-
mento Realizado 2011 e, consubstanciado pelas Demonstrações Contábeis e respectivas Notas 
Explicativas, e pelo Parecer Atuarial, e, ainda em decorrência, o fato de que sobre os mesmos 
registrara-se parecer favorável dos auditores independentes e aprovação do Conselho Fiscal, 
exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria da Funda-
ção.       
             
Aprovar a incorporação do déficit técnico acumulado, apurado em 31/12/2011, no valor de                                        
R$ 5.280.096,68 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil, noventa e seis reais e sessenta e oito 
centavos), a partir de 01/04/2012 ao valor do Contrato de Refinanciamento do Compromisso da 
Reserva a Amortizar do Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA, já firmado entre a 
Patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A.  e a Fundação Ampla de Seguridade Social – Bra-
siletros.

Luís Carlos Silva Miranda     Oscar Enrique Campos Jara
Presidente              Conselheiro

Dilma Nascimento             Monica dos Santos Dias Col 
Conselheira          Conselheira

Fernando Vinícius Franceshi Jardim          José Carlos Pacheco
Conselheiro               Conselheiro

Celso Mendonça de Oliveira              Nerildo Carvalho
Conselheiro                                                       Conselheiro

Augusto Cesar Nogueira de Oliveira Costa
Conselheiro
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AuDITOReS INDePeNDeNTeS

RELATÓRIO DOS AuDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos Conselheiros Administradores e Participantes da Fundação Ampla de Seguridade Social – 
BRASILETROS
 
Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE 
SOCIAL – BRASILETROS (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado 
em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do 
patrimônio social e do plano de gestão administrativa para o exercício findo naquela data. Exa-
minamos, também, as correspondentes demonstrações contábeis complementares individuais 
de cada plano de benefícios e de gestão administrativa, assim como o resumo das principais prá-
ticas contábeis e demais notas explicativas às demonstrações contábeis referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2011.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 
entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis  
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

BRASIleTRoS | obrigatoriedades



58

Re
la

tó
ri

o 
A

nu
al

 d
e 

In
fo

rm
aç

õe
s 

20
11

opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e as correspondentes demonstra-
ções contábeis complementares individuais de cada plano de benefícios e de gestão adminis-
trativa, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL – BRASILETROS  em 31 
de dezembro de 2011, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

 
    Rio de Janeiro, 14 de março de 2012

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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acompanhamento Da polÍt ica De
invest imentos

relatório resUmo de polítiCas de inVestimento - pCa

Entidade: 2169-BRASILETROS
PLANO DE BENEFÍCIOS: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
Exercício: 2012
Data de Geração:   02/01/2012 17:02:09

PERÍODO DE REFERêNCIA INDEXADOR TAXA DE juROS
01/2012 a 12/2012 INpc 6,00%

TAXA MíNIMA ATuARIAL / íNDICE DE REfERêNCIA

ADMINISTRADOR ESTATuTÁRIO TECNICAMENTE QuALIFICADO

SEGMENTO NOME CPF CARGO
pLANO VITELmO FERREIRA 025.114.527-15 diretor de Investimentos, Administração e Finanças

DOCuMENTAÇÃO/RESPONSÁvEIS
Nº da Ata de Aprovação: 151; 152; 153
Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2011

CONTROLE DE RISCOS
Risco de Mercado   Risco de Liquidez      Risco Legal
Risco Operacional   Outros

ALOCAÇÃO DO S RECuRSOS
PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012

SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO

RENdA FIxA 50,00% 100,00% 75,33%

RENdA VARIáVEL 0,00% 30,00% 12,82%

ImóVEIS 0,00% 8,00% 8,00%

EmpRéSTImOS E FINANcIAmENTOS 0,00% 10,00% 2,50%

INVESTImENTOS ESTRuTuRAdOS 0,00% 15,00% 1,35%

INVESTImENTOS NO ExTERIOR 0,00% 3,00% 0,00%

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012
utiliza derivativos? Sim
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INdExAdOR pOR pLANO/SEGmENTO - pERíOdO dE REFERÊNcIA : 01/2012 A 12/2012
participação plano/Segmento percentual Indexador Indexador Taxa de Juros

50,00% RENdA FIxA 100,00% dI-cETIp 0,00%

50,00% RENdA FIxA 100,00% ImA-B 0,00%

100,00% RENdA VARIáVEL 100,00% IBrx50 0,00%

100,00% INVESTImENTOS NO ExTERIOR 100,00% INpc 5,00%

100,00% INVESTImENTOS 100,00% INpc 6,00%

100,00% ImóVEIS 100,00% INpc 6,00%

relatório resUmo de polítiCas de inVestimento - paCV

Entidade: 2169-BRASILETROS
PLANO DE BENEFÍCIOS: 1999000374-PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Exercício: 2012
Data de Geração:   09/01/2012 11:23:10

TAXA MíNIMA ATuARIAL / íNDICE DE REfERêNCIA

DOCuMENTAÇÃO/RESPONSÁvEIS
Nº da Ata de Aprovação: 151; 152; 153
Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2011

ADMINISTRADOR ESTATuTÁRIO TECNICAMENTE QuALIFICADO

SEGMENTO NOME / CPF / CARGO
EmpRéSTImOS E FINANcIAmENTOS

VITELmO FERREIRA
025.114.527-15

diretor de Investimentos, Administração e Finanças

RENdA VARIáVEL

INVESTImENTOS NO ExTERIOR

INVESTImENTOS ESTRuTuRAdOS

ImóVEIS

RENdA FIxA

CONTROLE DE RISCOS
Risco de Mercado   Risco de Liquidez      Risco Legal
Risco Operacional   Outros
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ALOCAÇÃO DO S RECuRSOS
PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012

SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO

RENdA FIxA 50,00% 100,00% 71,92%

RENdA VARIáVEL 0,00% 30,00% 22,66%

ImóVEIS 0,00% 8,00% 0,00%

EmpRéSTImOS E FINANcIAmENTOS 0,00% 10,00% 2,50%

INVESTImENTOS ESTRuTuRAdOS 0,00% 15,00% 2,92%

INVESTImENTOS NO ExTERIOR 0,00% 3,00% 0,00%

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012
utiliza derivativos? Sim
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relatório resUmo de polítiCas de inVestimento - pGa

Entidade: 2169-BRASILETROS
PLANO DE BENEFÍCIOS: 1972000111-PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Exercício: 2012
Data de Geração:   02/01/2012 16:37:32

TAXA MíNIMA ATuARIAL / íNDICE DE REfERêNCIA

INdExAdOR pOR pLANO/SEGmENTO - pERíOdO dE REFERÊNcIA : 01/2012 A 12/2012
participação plano/Segmento percentual Indexador Indexador Taxa de Juros

100,00% RENdA FIxA 100,00% dI-cETIp 0,00%

ADMINISTRADOR ESTATuTÁRIO TECNICAMENTE QuALIFICADO

SEGMENTO NOME CPF CARGO
pLANO VITELmO FERREIRA 025.114.527-15 diretor de Investimentos, Administração e Finanças

DOCuMENTAÇÃO/RESPONSÁvEIS
Nº da Ata de Aprovação: 151; 152; 153
Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 29/12/2011

CONTROLE DE RISCOS
Risco de Mercado   Risco de Liquidez      Risco Legal
Risco Operacional   Outros

ALOCAÇÃO DO S RECuRSOS
PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012

SEGMENTO MÍNIMO MÁXIMO ALVO

RENdA FIxA 100,00% 100,00% 100,00%

PERÍODO DE REFERêNCIA: 01/2012 A 12/2012
utiliza derivativos? Sim

OBSERVAçõES

CATEGORIA DE DESPESA LIMITE

custo Adm Total em relação aos recursos garantidores 0,68%

custo Adm Total em relação às contrib.previdenciais, contrib. adm e folha de benefícios dos planos 7,13%

custo Adm de invest. em relação aos recursos garantidores 0,27%

custo Adm previd. em relação ao nº de participantes 79,76%

Variação Orçamentária (por conta do dpGA) 10%
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 dEScRIÇÃO 
 plano de complementação de Aposentadoria -pcA 

2011  % 2010  % 

 TOTAL DOS RECuRSOS GARANTIDORES  592.774.122,19  100,00  559.014.960,95  100,00 
   disponível  43.233,89  0,01  44.330,51  0,01 

 SEGmENTO dE RENdA FIxA  449.786.594,04  75,88  407.088.125,04  72,82 

   Renda Fixa 

    - HSBc Asset management  259.921.279,30  43,85  188.815.123,48  33,78 

    - BTG pactual Serv. Fin. dTVm  813.477,87  0,14  -  - 

   multimercado 

    - HSBc Bank Brasil S.A.  48.872.840,18  8,24  49.181.842,05  8,80 

    - Banco Alfa de Investimentos  30.647.361,60  5,17  46.917.812,30  8,39 

    - Banco Bradesco S.A  45.766.057,95  7,72  50.759.662,15  9,08 

    - Banco Votorantim Asset management  58.689.067,72  9,90  66.337.150,38  11,87 

   direitos creditórios 

    - caixa Econômica Federal  5.076.509,42  0,86  5.076.534,68  0,91 

 SEGmENTO dE RENdA VARIáVEL  94.624.884,79  15,96  107.723.041,26  19,27 

    mercado de Ações  

    - cia de Eletriciade do RJ  17,31  0,00  12,60  0,00 

    - Ampla  1,51  0,00  0,87  0,00 

   Fundos de Ações  

    - Banco Bradesco S.A  26.066.688,43  4,40  29.863.673,00  5,34 

    - Santander Brasil S.A – ccVm  43.307.546,53  7,31  50.812.947,69  9,09 

    - HSBc Bank Brasil S.A.  21.189.874,61  3,57  24.847.716,92  4,44 

    - Intrag dTVm S.A.   1.826.992,87  0,31  1.198.911,34  0,21 

    - BEm dTVm Ltda.   270.032,87  0,05  322.699,26  0,06 

    - Banco Itaucard S.A.   1.358.997,56  0,23  361.178,16  0,06 

    - Banco Fator S.A.  295.768,36  0,05  315.901,42  0,06 

    - BTG pactual Serv. Fin. dTVm  308.964,74  0,05  -  - 

 SEGmENTO dE  INVESTImENTOS ESTRuTuRAdOS  6.932.968,24  1,17  2.803.535,40  0,50 

   multimercado 

    - Banco Itaucard S.A.   288.420,72  0,05  261.960,91  0,05 

    - Intrag dTVm S.A.   443.372,29  0,07  265.728,43  0,05 

   participações 

    - Rio Bravo  6.201.175,23  1,05  2.275.846,06  0,41 

 SEGmENTO dE ImóVEIS  42.709.818,44  7,21  42.512.518,73  7,60 

   Edificações 

    - Avenida paulo Leitão, 695 – magé – RJ  2.454.000,00  0,41  2.496.000,00  0,45 

    - praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 – Niterói - RJ  36.770.164,74  6,20  35.744.180,34  6,39 

    - Rua Aureliano coutinho, 81 – petrópolis - RJ  4.222.442,07  0,71  4.266.262,50  0,76 

    - Valores a Receber –  6.310,09  0,00  6.143,39  0,00 

    - Valores a pagar –  743.098,46  0,13  67,50  0,00 

Demonstrativo analÍtico De investimentos

DeMONSTRATIVO ANALÍTICO De INVeSTIMeNTOS DO PCA
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 dEScRIÇÃO 
 plano de complementação de Aposentadoria -pcA 

2011  % 2010  % 

 SEGMENTO DE OPERAçõES COM PARTICIPANTES  25.340,82  0,00  54.898,38  0,01 
    Financiamentos imobiliários  25.340,82  0,00  54.996,21  0,01 

    - Valores a pagar –  -  -  97,83  0,00 

 DEPóSITO juDICIAL INVESTIMENTOS  414.817,79  0,07  -  - 
 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL / INVESTIMENTOS (-)  1.763.535,82  (0,30)  1.211.488,37  (0,22)

DeMONSTRATIVO ANALÍTICO De INVeSTIMeNTOS DO PACV

 dEScRIÇÃO 
 plano de Aposentadoria de contribuição Variável - pAcV 

2011  % 2010  % 

 TOTAL DOS RECuRSOS GARANTIDORES  236.033.178,81  100,00  226.912.032,53  100,00 
    disponível  59.119,94  0,03  41.497,33  0,02 

 SEGMENTO DE RENDA FIXA  185.640.465,75  78,65  176.553.386,21  77,81 
   Renda Fixa 

    - BTG pactual Serv. Fin. dTVm  2.687.473,58  1,14  2.160.662,82  0,95 

   multimercado 

    - Banco BNp paribas Asset management  112.942.394,32  47,85  106.109.176,36  46,76 

    - Santander Brasil S.A – ccVm  70.010.597,85  29,66  64.135.899,15  28,26 

    - SulAmerica   -  -  4.147.647,88  1,83 

 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL  44.106.785,61  18,69  43.438.872,52  19,14 
    Fundos de Ações  

    - Banco Bradesco S.A  1.552.885,32  0,66  1.706.223,00  0,75 

    - Santander Brasil S.A – ccVm  31.847.318,98  13,49  37.376.212,60  16,47 

    - HSBc Bank Brasil S.A.  2.169.156,01  0,92  1.694.102,03  0,75 

    - Intrag dTVm S.A.   6.347.838,02  2,69  -  - 

    - Banco Votorantim Asset management  150.819,14  0,06  1.753.183,85  0,77 

    - BEm dTVm Ltda.   1.491.388,89  0,63  -  - 

    - Banco BNp paribas Asset management  547.379,25  0,23  639.852,54  0,28 

    - Banco credit Suisse  -  -  269.298,50  0,12 

 SEGMENTO DE  INVESTIMENTOS ESTRuTuRADOS  6.231.247,23  2,64  6.880.730,40  3,03 
   multimercado 

    - SulAmerica   -  -  4.629.258,16  2,04 

    - BNY mELLON Serviços Financeiros dTVm S.A.  1.399.068,01  0,59  259.089,13  0,11 

   participações 

    - Rio Bravo  3.937.254,11  1,67  1.484.247,43  0,65 

   Fundo Imobiliário 

    - citibank dTVm S.A.   894.925,11  0,38  508.135,68  0,22 

 SEGMENTO DE OPERAçõES COM PARTICIPANTES  -  -  1.439,07  0,00 
    Financiamentos imobiliários  -  -  1.439,07  0,00 

 DEPóSITO juDICIAL INVESTIMENTOS 
 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL / INVESTIMENTOS (-)  4.439,72  (0,00)  3.893,00  (0,00)
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DeMONSTRATIVO ANALÍTICO De INVeSTIMeNTOS DO PGA

 dEScRIÇÃO 
 plano de Gestão Administrativa - pGA 

2011  % 2010  % 

 TOTAL DOS RECuRSOS GARANTIDORES  4.979.665,39  100,00  4.854.055,54  100,00 
    disponível  43.922,10  0,88  56.662,40  1,17 

 SEGMENTO DE RENDA FIXA  4.935.743,29  99,12  4.797.393,14  98,83 

Demonstrativo Dos investimentos por ativo 
- DeZembro/2011

 dEScRIÇÃO   pcA  pAcV   pGA  consolidado 

 Títulos de Responsabilidade do Governo Federal 

  - Letras Financeiras do Tesouro  19.412.323,81  31.618.875,57  51.031.199,38 

  - Letras do Tesouro Nacional  33.284.407,61  38.017.013,12  71.301.420,73 

  - Notas do Tesouro Nacional  307.521.710,21  58.223.673,28  365.745.383,49 

  - Títulos de responsabilidade do Banco central  894.143,42  894.143,42 

 Aplicações em instituições financeiras 

  - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários  30.829.492,20  16.627.785,91  47.457.278,11 

  - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento  24.490.303,60  22.170.161,11  4.935.743,47  51.596.208,18 

  - Swap/Opções/Opções de Futuros  (6.933,01)  (0,83)  (6.933,84)

 Títulos de Empresas 

  - debêntures  32.476.213,05  24.919.686,15  57.395.899,20 

  - Certificado de Compra/Venda a Termo  -  -  - 

  - Nota  -  -  - 

  - dpGE  416.569,27  1.098.165,08  1.514.734,35 

  - Letra Financeira  13.668.507,86  9.256.682,70  22.925.190,56 

  - Ações  89.173.742,79  33.337.570,65  122.511.313,44 

 Outros  (816.033,71)  708.885,85  (107.147,86)

 Sub - Total  551.344.447,10  235.978.498,59  4.935.743,470  792.258.689,16 

 Investimentos Imobiliários  43.452.916,90  -  43.452.916,90 

 Operações com participantes  25.340,82  -  25.340,82 

 TOTAL  594.822.704,82  235.978.498,59  4.935.743,47  835.736.946,88 
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RENTABILIdAdE NOmINAL  dOS INVESTImENTOS pELO cRITéRIO dA TIR x BENcHmARKS :2011 - VALOR Em RIScO (VAR) - 
dEz/2011

 Rentabilidade 
% cdI - % 70% cdI + 

30% ImA-B IBx-50 - % meta 
Atuarial VaR em R$ VaR em 

%

 - Renda Fixa 18,55 11,59 12,67 16.468.628,130 2,517

 - Renda Variável -14,49 -14,06 12.012.699,520 8,716

 - Investimentos Estruturados 2,53

 - Investimentos Imobiliários 11,3

 - Financiamento Imobiliário a participantes 0

 - meta Atuarial 12,82

 - consolidado 11,47 20.967.861,800 2,647

rentabil iDaDe nominal pela t ir

comentário 1:

comentário 2:

O investimento no segmento de renda fixa superou o CDI em 6,96%, superando o benchmark 
(70% CDI + 30% IMA-B) em 5,88%.

O investimento no segmento de renda variável não conseguiu superar o IBrX-50 com uma ren-
tabilidade de -14,06%.

A rubrica de Contribuições Contratadas com a patrocinadora Ampla auferiu rentabilidade de 
12,56%.

Segmento de Renda Fixa: para obtenção do prêmio desejado, o risco máximo admitido está as-
sociado ao valor em risco.

- VaR* (confiabilidade de 95%). Prazo: 21 dias úteis. Valor em risco: 20% do CDI. 
Segmento de Renda Variável: para obtenção do prêmio desejado, espera-se um nível de risco 
ativo médio (Tracking Error**) 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.
 
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 a dizermos que há 5% de proba-
bilidade 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. Fornece a oscilação dos 
retornos da carteira em relação ao benchmark (índice que se deseja). Retornos ativos são os re-
tornos 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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 dEScRIÇÃO 
 pcA  pAcV   pGA  consolidado 

 R$  %  R$  %  R$  %  R$  % 

Gestão Própria:  43.478.276,54  7,31  -  -  -  -  43.478.276,54  5,20 
Renda Variável  18,82  0,00  -  -  18,82  0,00 

Investimentos Imobiliários  43.452.916,90  7,31  -  -  43.452.916,90  5,20 

Financ.Imobiliário a Participantes  25.340,82  0,00  -  -  -  25.340,82  0,00 

Gestão Terceirizada:  551.344.428,25  92,69  235.978.498,59  100,00  4.935.743,28  100,00  792.258.670,12  94,80 

Renda Fixa  449.786.594,04  75,62  185.640.465,75  78,67  4.935.743,28  100,00  640.362.803,07  76,62 

Renda Variável  94.624.865,97  15,91  44.106.785,61  18,69  -  138.731.651,58  16,60 

Investimentos Estruturados  6.932.968,24  1,17  6.231.247,23  2,64  -  13.164.215,47  1,58 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS  594.822.704,79  100,00  235.978.498,59  100,00  4.935.743,28  100,00  835.736.946,66  100,00 

alocaçÃo Dos recUrsos seGUnDo GestÃo 
prÓpria e terceiriZaDa em DeZembro/2011

Desembolso com a aDministraçÃo Da carteira
SEGmENTOS AdmINISTRAÇÃO cuSTódIA cORRETAGENS pERFORmANcE OuTROS TOTAL

Renda Fixa 757.261,00 258.464,39 50.781,16 0,00 302.558,20 1.369.064,75
pcA 433.952,50 181.125,17 31.707,88 0,00 200.596,92 847.382,47

pAcV 323.308,50 77.339,22 19.073,28 0,00 101.961,28 521.682,28

Renda Variável 380.531,47 58.965,27 16.444,39 0,00 112.132,65 568.073,78
pcA 284.578,35 44.096,60 11.127,19 0,00 82.490,39 422.292,53

pAcV 95.953,12 14.868,67 5.317,20 0,00 29.642,26 145.781,25

TOTAL 1.137.792,47 317.429,66 67.225,55 0,00 414.690,85 1.937.138,53
pcA 718.530,85 225.221,77 42.835,07 0,00 283.087,31 1.269.675,00

pAcV 419.261,62 92.207,89 24.390,48 0,00 131.603,54 667.463,53
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custódia, controladoria, consolidação e enquandramento on-line: HSBC

Gerenciamento de Risco: RISK OFFICE

empresa responsável pela auditoria contábil e avaliação da pertinência e  aprimora-
mento técnicos, operacionais 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 tecni-
camente Qualificado, conforme § 5º do art. 35 da Lei Complementar nº 109, de 29 de 
maio de 2001: Vitelmo Ferreira

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

Contadora: Andréa de Souza Barreto

DIRETORIA EXECUTIVA: Luís Carlos Silva Miranda - Diretor-Presidente | Vitelmo Ferreira - Dire-
tor de Investimentos, Administração e Finanças | Dilma Nascimento - Diretora de Seguridade
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