Relatório Anual
de Informações
Plano de Complementação de Aposentadoria

2012

Seu futuro começa aqui!

Fundação Ampla de Seguridade Social

Sumário
Apresentação...........................................................................3
Brasiletros em Números...................................................................4
Metas e Realizações.........................................................................7
Investimentos ...................................................................................13

PCA............................................................................................17

PCA em números............................................................................18
Participantes por patrocinadoras..................................................18
Perfil dos participantes ativos........................................................18
Hipótese Atuarial............................................................................19
Concessão de benefícios em 2012..................................................20
Valores médios dos benefícios.........................................................20
Resultado do plano.......................................................................21
Rentabilidade dos investimentos...................................................22
Evolução dos investimentos..........................................................22
Aplicações financeiras por segmento............................................23
Portfólio dos Investimentos..........................................................25

PGA............................................................................................26

Evolução dos Investimentos...........................................................27

Apresentação

Mensagem da Presidência

E

m consonância à legislação em vigor, estamos publicando o Relatório Anual de Informações referente ao ano de 2012.

As informações nele contidas estão divididas em
duas partes, uma de “Obrigatoriedades”, onde são
demonstrados os resultados contábeis, atuariais e de
investimentos, e outra na qual apresentamos informações de caráter geral dos planos de benefícios.
Conforme já mencionamos em outras oportunidades,
a Brasiletros desenvolveu, no ano de 2012, um Programa de Educação Financeira e Previdenciária para
os seus participantes, fruto de projeto apresentado e
aprovado pelo órgão fiscalizador (PREVIC) em 2011,
e que, por terem sido cumpridas as metas ali estabelecidas, foi mais uma vez desobrigada de apresentar
o presente Relatório em meio impresso, reduzindo os
custos pertinentes a tal procedimento.
Assim, esta versão está sendo disponibilizada no site
da Brasiletros, podendo, entretanto, ser disponibilizada em meio impresso, caso seja solicitado por algum participante.
O ano de 2012 foi um ano muito importante na gestão da Entidade, pois os resultados superavitários dos
dois Planos que administra (Benefício Definido – PCA
e Contribuição Variável – PACV) permitiram não só
a constituição de Fundos Previdenciais e Reserva de
Contingência, como também reduzir a taxa de juros
de 6% a.a. para 5,5% a.a., adequando a expectativa
de rentabilidade futura ao cenário econômico atual,
e adotar uma Tábua de Mortalidade mais conservadora (de AT-83 para AT-2000) em função da maior
expectativa de vida da população brasileira.

Ademais, diversas outras ações foram realizadas e
são apresentadas nos relatórios específicos de cada
Plano, os quais serão disponibilizados na Área do Participante do site.
O desafio do ano de 2012 foi vencido, mas a luta continua, agora com cenários mais desafiadores ainda,
e, dentre as ações principais, temos a de fazer você,
caro participante, conhecer cada vez mais as questões da previdência e do seu Plano de Benefícios, e,
assim, perceber o quanto é importante para a sua
vida pessoal e da Entidade.
			

			

Boa Leitura!

			
			

Luís Carlos Silva Miranda
Diretor-Presidente
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Evolução do quadro de participantes
Em 2012 a Brasiletros encerrou o exercício com um
total de 3.868 participantes. Desse total, 1.140 são
ativos, 1.941 assistidos, 708 beneficiários e 79 auto-

patrocinados e diferidos. No gráfico abaixo apresentamos o demonstrativo da evolução do número de
participantes:

Atendimento e relacionamento
Correio Expresso), além dos atendimentos presenciais na sede da Fundação.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

A Seguridade registrou em 2012, um total de 537
atendimentos efetuados por e-mail (Fale Conosco,
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Requerimentos
A maior parte dos requerimentos protocolados foi
referente à alteração de dados cadastrais, resgate por
desligamento e esclarecimentos às dúvidas referen-

tes aos Planos PCA e PACV.

Acesso à área restrita do participante
deve-se ao lançamento do empréstimo ocorrido em
setembro de 2012.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

A área do participante registrou 7.031 acessos em
2012, representando um aumento de 104% em relação ao ano anterior. Grande parte desse aumento
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Serviços e ações para os participantes
No final de agosto/2012, foi lançada uma campanha para cativar e conscientizar os participantes ativos dos
planos de benefícios sobre a influência do aumento do percentual de contribuição nos seus benefícios futuros,
além da possibilidade de dedução fiscal na declaração de Imposto de Renda.
Do total de participantes ativos, 5% optaram pelo aumento de seus percentuais, apurando-se uma média de
8,01% de contribuição ao plano.
Para facilitar o acesso ao cadastro do participante, a BRASILETROS, em 2012, disponibilizou na área restrita a
possibilidade de alteração cadastral (endereço, telefone e e-mail), proporcionando maior agilidade e rapidez
nas informações. Desta forma, a entidade manterá a base cadastral atualizada constantemente.
A seguir, apresentamos o gráfico com os horários de acesso à área restrita do participante.

Madrugada
(00h-06h)
3%

Manhã
(06h-12h)
33%

Noite
(18-00h)
20%

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Tarde
(12h-18h)
44%
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Fatos relevantes
Em março de 2012, tomou posse na Diretoria de Investimentos, Administração e Finanças da Fundação
Ampla de Seguridade Social - Brasiletros o Sr. Oscar
Enrique Campos Jara.

Eleição | Conselho Deliberativo
No período de 28/maio a 06/junho foi realizada eleição para escolha de 04 (quatro) membros efetivos e
seus respectivos suplentes para compor o Conselho
Deliberativo da Brasiletros, na gestão 2012/2015. Foram inscritas duas chapas para representar os ativos
e duas para os assistidos.
Candidatos Eleitos :
Representando os participantes ATIVOS
Augusto Cesar N. de Oliveira Costa (efetivo), Luzia
Brandão Marinho Bartolette (suplente), Geraldo Ricardo de O. Raed (efetivo) e Francisco Eduardo R. Fraga (suplente).
Representando os participantes ASSISTIDOS
Humberto Baptista da Rocha (efetivo), Paulo Lopes
Figueiredo (suplente), José Carlos Pacheco (efetivo) e
Waldemir Oliveira Nunes (suplente).

Planejamento estratégico

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Em prosseguimento às ações decorrentes do projeto
de governança corporativa e de controles internos,
propiciando condições para o atingimento dos objetivos de curto, médio e longo prazos, que visem
garantir a consecução de sua Missão, e também com
vistas à perseguição contínua de sua Visão, a Brasiletros vem esmerando-se no aperfeiçoamento de sua
gestão através do Planejamento Estratégico, processo implantado na Fundação desde 2005.
O planejamento foi aprovado pelos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, e Diretoria Executiva,
quando foram elaboradas ações estratégicas visando
orientar a gestão da Fundação no período 2012/2015
de forma a permitir a aferição do seu desempenho
em relação aos seus objetivos estratégicos a partir de
indicadores confiáveis.

Suspensão de benefícios
Quanto à suspensão de pagamento diante da
ausência de resposta ao recadastramento anual ou do envio sem reconhecimento de firma,

registrou-se um total de 204 suspensões de benefícios no ano de 2012. A liberação do pagamento é realizada após regularização da situação.

Gestão de riscos
O escopo do processo de avaliação da Gestão de Riscos e Controles foi definido pela Brasiletros em conjunto com a consultoria RiskOffice, de acordo com a
percepção dos processos mais relevantes em relação
às categorias de riscos (atuarial, crédito, mercado, liquidez, imagem, legal, terceirização e operacional).
A conclusão do Ciclo de Autoavaliação de 2011, em
2012, apresentou resultados onde a maioria das
áreas internas/unidades avaliadas apresentou risco
residual abaixo de 6%, o que, na média geral, significou que todas estavam controladas.

Gestão de pessoas
A Brasiletros vem desenvolvendo uma política de recursos humanos compatível com o mercado, pautada
nos princípios de qualidade profissional e valorização
de seus colaboradores, investindo em treinamento
de pessoal e atualização tecnológica.
Em 2012, o Quadro de Pessoal da Brasiletros foi composto por 24 colaboradores, incluindo os 3 (três)
membros da Diretoria Executiva, além do suporte
terceirizado de Consultorias de Atuária, Informática,
Pessoal, Jurídica, Comunicação e de Investimentos.

Revisão dos parâmetros técnicoatuariais
Em consonância com a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), onde
o órgão regulador decidiu reduzir o teto da meta
atuarial dos fundos de pensão, gradualmente, de 6%
para 4,5% até o ano de 2018, com redução de 0,25%
a.a. já a partir de 2013, o Conselho Deliberativo da
BRASILETROS, em reunião realizada em 20/12/2012,
aprovou a alteração das hipóteses de Taxa de Juros,
reduzindo-a de 6% a.a. para 5,5% a.a., e de uma Tábua
de Mortalidade mais conservadora, passando da atual AT-83 para a AT-2000.
Os reflexos oriundos de tais alterações, nas provisões
matemáticas dos assistidos do PCA e do PACV, foram
absorvidos pelo resultado favorável do exercício de
2012 nos investimentos dos Planos.

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Pesquisa de satisfação
Nos meses de novembro e dezembro/2012, a BRASILETROS colocou em campo a 4ª edição da Pesquisa
de Satisfação | Visão - Avaliação dos participantes,
junto a seus participantes ativos, assistidos e beneficiários, objetivando mensurar o grau de satisfação
dos participantes acerca do desempenho e da gestão
da Entidade.

tendimento das regras dos Planos; atendimento;
ferramentas de comunicação; e, gestão dos recursos
financeiros.

Foram considerados os seguintes aspectos: administração dos Planos de Benefícios; melhoria do en-

Abaixo a média geral de satisfação.

A pesquisa foi aplicada a todos os participantes, totalizando 3.895 indivíduos, separados em dois grupos,
ativos e assistidos, beneficiários e outros.

Avaliação 360º
Também, no mesmo período, foi aplicada a 3ª edição
da Pesquisa de Satisfação de Múltiplas Fontes (Pesquisa 360º).
A pesquisa foi aplicada para 07 grupos distintos, totalizando 91 indivíduos.

Com ponderação de 1 a 5, foi considerada a pontuação 5 como o grau máximo (Muito Satisfeito) e 1 o
grau mínimo (Muito Insatisfeito).

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Os questionários eletrônicos foram enviados através
de e-mail, protegidos por login e senha, para que os

colaboradores, patrocinadoras, conselheiros, consultores, prestadores de serviço, associações da classe e
instituições financeiras dessem a sua opinião sobre
o clima organizacional e o desempenho da entidade
nas atividades desenvolvidas entre as partes.

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Guarda de documentos
Em dezembro de 2012, o acervo físico documental da BRASILETROS foi totalmente transferido para a IRON
MOUNTAIN, empresa prestadora de serviços especializada em guarda de documentos. Desta forma, foi possível
garantir a segurança do arquivo histórico institucional e de todas as informações pertinentes à Entidade.
Esta transferência se deu após o término da digitalização de documentos da BRASILETROS, que possibilita a
consulta das informações via sistema de Gerenciamento de Dados.

Ações judiciais
A Fundação Brasiletros possui atualmente um acervo
de 256 processos judiciais, sendo 210 ações Trabalhistas e 56 ações Cíveis.
A maior parte das ações tem como objeto a revisão
de complementações e de expurgos inflacionários.
Em razão das demandas judiciais, a Brasiletros efetua
o provisionamento dos valores nos processos que
possuem indicação de perda provável, visando ga-

rantir o pagamento destas ações.
Esses valores são atualizados mensalmente pela correção monetária do TJ-RJ + TR, do qual são deduzidos
os depósitos judiciais.
Ademais, a área jurídica da Brasiletros mantém rigoroso controle dos processos judiciais através de
um sistema informatizado, denominado Projurid, que
proporciona rapidez e segurança da informação.

Programa de Visita aos Polos
No período de 02 a 19/10/2012, a Brasiletros deu
início a atividades presenciais junto a seus participantes.

Através do Programa de Visitas aos Polos das Patrocinadoras, a Brasiletros disseminou informações gerais
sobre o Regulamento dos Planos de Benefícios por
ela administrados, orientações sobre finanças pessoais, além do Programa de Educação Previdenciária
– PEP, parceria firmada com o Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, direcionada a uma abordagem mais específica sobre os assuntos relacionados
aos benefícios do referido órgão.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Essa iniciativa faz parte do Programa de Educação
Previdenciária, promovido pela Entidade, que busca
propiciar a melhoria na estrutura do planejamento
financeiro e previdenciário dos seus participantes,
com o fornecimento de informações e esclarecimento de dúvidas relacionadas a sistemas de finanças,
Previdência Social e Complementar, através da realização de palestras e arenas de integração nos Polos

das Patrocinadoras.

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Programa de Educação Financeira e Previdenciária

Em 2012, foi dado início ao projeto de Educação Financeira e Previdenciária da entidade, denominado
Programa EDUcativo, num grande esforço de adequação aos padrões instruídos pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

diversos públicos do programa, na tentativa de interagir com vistas a uma maior compreensão acerca
dos temas abordados, foi criado um personagem lúdico com o nome de EDUzinho.

Para a criação e o desenvolvimento do programa, foram construídos diversos mecanismos de comunicação que possibilitaram a modernização e a melhoria
da qualidade dos serviços prestados, assim como a
implementação de novas ações para o cronograma
de médio prazo do projeto, que se inicia no ano de
2013.
A Diretoria da Brasiletros entende que, com esse
programa, proporcionará ao seu público melhores
condições de planejamento pessoal, além de, principalmente, esclarecer como funciona um Fundo de
Pensão na gestão dos Planos de Benefícios. Quando
começa a compreender, por exemplo, o que é e como
é feito o custeio da entidade ou a aplicação dos recursos, bem como as regras dos planos de benefícios,
contribui não só para a saúde do Plano, mas também
para a sua educação.
Para 2013 a Fundação ficou dispensada de enviar, em
meio impresso, a todos os participantes dos Planos
(PCA e PACV), o Relatório Anual de Informações referente às ações de 2012, conforme aprovado em Ofício 721/2013/CGAC/DIACE/PREVIC.

Com esse personagem foi possível transmitir a informação de forma lúdica, promovendo maior compreensão sobre o tema, além de ajudar os participantes
a equilibrar as suas finanças, pois o lema do protagonista do programa EDUcativo é “EDUcar para Poupar”.
Acesse o hotsite do programa:
www.educativobrasiletros.com.br

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Para transmitir o conteúdo educativo e envolver os

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Melhoramento em imóveis
No exercício de 2012 a BRASILETROS deu prosseguimento na obra de recuperação da fachada do prédio
-sede da Ampla, de propriedade da Brasiletros, pela
necessidade de substituição das placas de granito,
em decorrência da constatação do elevado e iminente risco de queda das mesmas.

portanto, o patrimônio da Entidade e de seus participantes, garantindo, desta forma, a segurança e o
bem-estar de todos.
Atualmente a obra encontra-se em fase de conclusão,
com previsão de término em maio de 2013, e o investimento total será da ordem de R$ 1.685.000,00.

Este fato ocorreu em razão do desgaste natural da
ação do tempo (aproximadamente 20 anos) e exposição das referidas placas às intempéries da localização do imóvel (maresia, vento etc), sendo o custo da
obra caracterizado como investimento, valorizando,

Reavaliação dos imóveis
Em função da reavaliação positiva dos imóveis da
BRASILETROS, realizada em fevereiro/2012, os valores
patrimoniais tiveram um acréscimo de MR$25.348,
equivalente a um aumento de 59% na carteira de in-

vestimentos imobiliários.
O valor total dos imóveis em 31 de dezembro de 2012
estava na casa dos MR$ 68.516.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Niterói
Petrópolis
Magé

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Certificação
Em consonância ao disposto na Resolução CMN nº 3.792/2009, no que tange à Certificação Profissional dos
administradores e demais participantes do processo decisório dos investimentos, informamos que a Brasiletros
vem cumprindo os prazos estabelecidos desde 2010 e, até Dezembro/2012, já certificou mais de 50% do contingente a ser focado (AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, DIREX – Diretoria Executiva,
DELIB – Conselho Deliberativo, COMIN – Comitê de Investimentos, e Gestor(a) da área de Investimentos). Desta
forma, buscamos constantemente a qualificação de nossos colaboradores com vistas a uma competente gestão da Entidade.

Alterações da Taxa de Juros e da Tábua de Mortalidade dos Planos de
Benefícios
A Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, estabelece
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de
plano de benefícios, bem como define que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras devam estar adequadas às características
da massa de participantes e assistidos. Desta forma,
análises devem ser feitas, com o intuito de aferir se
as hipóteses utilizadas estão coerentes com o cenário
econômico do momento.
Desde 2009, a Diretoria da Fundação vem realizando
estudos sobre os impactos com a redução da taxa
de juros para adequação à nova situação econômi-

ca, como as demais Entidades do país. Desta forma,
a Brasiletros, em consonância com essa situação e
até mesmo por recomendações do órgão legislador
e fiscalizador, viu a necessidade de reduzir a taxa em
função do risco decorrente de oscilações nas taxas de
retorno das aplicações financeiras dos recursos em
relação à taxa de juros da Avaliação Atuarial e promoveu, em 31/12/2012, a alteração da hipótese de
Taxa de Juros, reduzindo-a de 6% a.a. para 5,5% a.a.,
bem como a adoção da tábua AT-2000, as quais foram aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo
realizada em 04/12/2012.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Alterações no Estatuto e Regulamentos dos Planos de Benefícios
Foi encaminhada em 13/12/2012, através do Portal
da PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a documentação evidenciando e
justificando as alterações propostas para o Estatuto e
os Regulamentos do Plano de Complementação de
Aposentadoria – PCA e do Plano de Aposentadoria
de Contribuição Variável - PACV, para análise e aprovação por parte daquele órgão regulador e fiscalizador.

TEC/PREVIC e 030/2013/ CGAT/DITEC/PREVIC solicitou a revisão da redação de alguns itens propostos,
que já foram adaptados e encontram-se atualmente
sob o exame daquele órgão regulador e fiscalizador.
O material completo está disponibilizado no site da
Brasiletros (www.brasiletros.com.br) para acesso de
todos os participantes.

Em fevereiro de 2013, a PREVIC através das Notas nº
007/2013/CGAT/DITEC/PREVIC, 029/2013/ CGAT/DI-

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Gestão dos recursos financeiros
O Relatório Anual de Informações apresenta os dados referentes à gestão de recursos dos Planos administrados pela BRASILETROS, visando, com isto, atender às disposições contidas na Resolução nº 23, de
06/12/2006, do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, que discorre sobre os procedimen-

tos a serem observados pelas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC) na divulgação de
informações aos participantes.

Rentabilidade dos Investimentos x Meta Atuarial | 2011 - 2012

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

A evolução do patrimônio da Brasiletros no exercício de 2012 foi de 15,00%, em relação a 2011. A rentabilidade consolidada dos planos de benefícios, calculada pelo critério da TIR (Taxa Interna de Retorno), atingiu uma
rentabilidade nominal de 23,79%, a qual, descontada a Meta Atuarial (INPC + 6,0% de juros ao ano) de 12,57%,
resulta em uma rentabilidade real líquida de 11,22%.

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Portfólio dos Investimentos
A seguir, apresentamos a evolução do Portfólio dos Investimentos, referente ao período 2011 a 2012.

Alocação da carteira de investimentos
Os dados, na tabela a seguir, demonstram o perfil de alocação do Patrimônio da Brasiletros, no exercício de
2012:

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Em MR$
Segmentos
Renda Fixa - Total

Carteiras
Valor

%

Alocação Objetivo

729.665

73,84%

Renda Fixa

341.292

34,54%

Multimercado

382.965

38,75%

5.408

0,55%

Renda Variável

166.233

16,82%

15,52%

Investimentos Estruturados

20.928

2,12%

1,78%

Imóveis

68.517

6,93%

7,91%

Direitos Creditórios

Oper.c/Particip.
Total

72,29%

2.855

0,29%

2,50%

988.198

100,00%

100,00%

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS
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Evolução dos investimentos entre exercícios
Os dados, na tabela a seguir, demonstram o perfil de alocação do Patrimônio da Brasiletros, nos exercícios de
2012 e 2011:

Em MR$
Ano

Investimentos

Variação

2011

2012

Absoluta

%

Renda Fixa

640.363

729.666

89.303

13,95

Renda Variável

138.732

166.233

27.501

19,82

Investimentos Estruturados

13.164

20.928

7.764

100,00

Imóveis

43.453

68.517

25.064

57,68

Oper.com Participantes

25

2.854

2.829

11.316,00

Total dos Investimentos

835.737

988.198

152.461

18,24

Contribuições Contratadas

189.094

190.352

1.258

0,67

Total c/Contrib.Contratadas

1.024.831

1.178.550

153.719

15,00

Custos com gestão dos investimentos e custódia
CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA
SEGMENTOS

ADMINISTRAÇÃO

CUSTÓDIA

CORRETAGENS

PERFORMANCE

OUTROS

TOTAL

Renda Fixa

781.148,64

297.297,54

59.026,37

0,00

313.617,33

1.451.089,88

Renda Variável

366.559,94

57.102,31

9.699,68

0,00

122.977,93

556.339,86

1.147.708,58

354.399,85

68.726,05

0,00

436.595,26

2.007.429,74

Total

Em MR$
CUSTOS COM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
TX CUSTÓDIA

TX PERFORM.

TX SELIC/
CETIP/
BACEN

TX CVM

CORRETAGENS

AUDITORIAS

TX ANBID

OUTROS

1.837.733

480.919

-

163.412

168.960

68.726

30.857

21.412

51.954

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

TX ADM.
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Demonstração do Ativo Líquido
No Ativo são registrados os valores que farão face aos
pagamentos dos compromissos da Brasiletros para
com os seus participantes e assistidos. Esses valores
estão registrados em três grupos: Disponível, Realizável e Permanente.
No Disponível são contabilizadas as disponibilidades
existentes em caixas e Bancos.
No Realizável, grupo de maior representatividade do
Ativo, a contabilização é realizada através dos programas de Gestão Previdencial, Administrativa e de Investimentos. No programa Gestão Previdencial estão
registradas as receitas a receber referentes às contribuições normais do mês e os Termos de Confissão de

Dívida com as patrocinadoras. No programa Gestão
Administrativa estão registradas as receitas decorrentes de serviços e outras naturezas administrativas.
No programa de Investimentos estão registradas as
aplicações realizadas nos segmentos de Renda Fixa,
Renda Variável, Investimentos Imobiliários e Empréstimos Financeiros aos Participantes.
No Permanente encontram-se o Imobilizado, o Intangível e o Diferido.
O quadro, a seguir, demonstra a evolução do Patrimônio (Ativo) da Brasiletros, nos exercícios de 2012
e 2011:

Em MR$
Ativo

2011

DISPONÍVEL

155

150

REALIZÁVEL

1.200.942

1.046.782

210.869

209.647

1.449

983

988.624

836.152

Fundos de investimentos

916.827

792.259

Investimentos imobiliários

68.516

43.453

2.835

-

Financiamentos imobiliários

20

25

Depósitos judiciais/recursais

426

415

134

139

134

139

1.201.231

1.047.071

Gestão previdencial
Gestão administrativa
Investimentos

Empréstimos

PERMANENTE
Imobilizado
Total do ativo

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

2012

Empréstimo Pessoal
No mês de setembro de 2012, a Brasiletros lançou o Empréstimo Pessoal para todos os participantes ativos das
patrocinadoras Ampla Energia e Serviços S.A., Endesa Brasil e da própria Entidade, com taxas de juros abaixo
do mercado.
No PCA, até 31 de dezembro de 2012, foram concedidos 231 empréstimos a participantes e pensionistas, em
um montante de R$1.632.556,90, e, no PACV, foram concedidos 161 empréstimos no total de R$1.434.483,76.
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PCA em números

Participantes por patrocinadora
Plano

Situação Processamento

Ampla

Endesa

Brasiletros

2012

2011

Variação

4

0

0

4

6

-50,00%

Assistidos

1477

0

0

1477

1511

-2,30%

Beneficiários

649

0

0

649

647

0,31%

1

0

0

1

1

0,00%

2131

0

0

2131

2165

-1,57%

Participantes Ativos
PCA

Diferidos
Total

Perfil dos participantes ativos
Descrição

Número
Idade Média (anos)

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Tempo de Serviço Médio na Patrocinadora (anos)
Salário-Real-de Contribuição Média (R$)

PCA

4
61,5
35,75
R$ 7.661,43

* Salários informados no conceito de capacidade.
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Hipótese Atuarial
As hipóteses atuariais são um conjunto de variáveis de extrema influência nos resultados de uma avaliação
atuarial. Elas devem ser definidas de acordo com a realidade demográfica e econômica da população de participantes e dividem-se em econômicas, financeiras, demográficas e biométricas.

Descrição

2012

Situação do Plano

Ativo em extinção

Data de Desativação

08/jan/99

Indexador do Plano (reajuste dos benefícios)

INPC

Taxa Real Anual de Juros (1)

5,5% a.a.

Crescimento real de salário

1% a.a.

Crescimento real de benefícios

0% a.a.

Fator de determinação valor real dos salários

0,98

Fator de determinação valor real dos benefícios

0,98

Geração futura

Não utilizada

Rotatividade

0% a.a.

Tábua de Mortalidade Geral (de Válidos) (2)

AT-2000 Basic (segregada por sexo)

Tábua de Mortalidade de Inválidos (2)

AT-2000 Basic (segregada por sexo)

Tábua de Entrada em Invalidez

LIGHT (Light Forte)

Regime Financeiro

Capitalização

Método Atuarial

Agregado

(1) Alteração da Taxa de Juros
A taxa de juros é uma das variáveis mais importantes
dentro do modelo de custeio dos fundos de pensão
e sua escolha deve ser bem cuidadosa e representar a expectativa da taxa de rentabilidade dos ativos
financeiros do plano no longo prazo, e não apenas
resultados de oscilações no curto prazo. Diante da
atual conjuntura econômica do país com perspectiva de taxa de juros mais baixa, bem como a necessidade de se adequar aos novos parâmetros técnico-

atuariais estabelecidos pela Resolução CNPC nº 09 de
29/11/2012, que determinou a redução gradativa da
taxa de juros a partir de 2013 em, no mínimo, 0,25%
a.a. até atingir o patamar de 4,5% em 2018, o Conselho Deliberativo aprovou em reunião de 04/12/2012
a redução da taxa de juros de 6% a.a. para 5,5% a.a..

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

(2) Alteração da Tábua de Mortalidade Geral e de Inválidos
O aumento da sobrevivência que tem sido observado de forma geral na população brasileira, bem como
a frequente discussão do tema no ambiente dos
Fundos de Pensão no Brasil com a possibilidade de
imposição de alteração da tábua mínima pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(PREVIC) e os resultados dos estudos de acompanhamento da massa de participantes dos planos, serviram de base para substituição da tábua de morta-

lidade AT-83 para a AT-2000, que é uma tábua mais
conservadora, de modo mitigar os riscos atrelados ao
aumento da longevidade.

Fundação Ampla de Seguridade Social - BRASILETROS

19

Situação do PCA

Relatório Anual de Informações | 2012

Concessão de benefícios em 2012
Tipo Benefício

2011

Concessão

Cessação

2012

Apos. Especial e do Ex-Combatente

49

0

3

46

Aposentadoria por Idade

8

0

1

7

Aposentadoria por Invalidez

59

0

4

55

1364

1

26

1339

Benefício Proporcional Diferido

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

30

0

0

30

Pensão por Morte

646

25

22

Total

2156

26

56

(1)

649
2126

(1) Sendo 45 (quarenta e cinco) óbitos, 3 (três) pagamentos únicos e 8 (oito) relativos ao fim de elegibilidade.

Para maior controle e segurança no pagamento dos benefícios, além do recadastramento anual obrigatório, a
Seguridade realiza semestralmente verificação de óbitos no serviço de identificação SISOB. Desta forma, é feito
um batimento da base de dados dos assistidos e pensionistas da Brasiletros com o cadastro de óbitos enviados
pelos cartórios à DATAPREV.

Valores médios dos benefícios
Descrição

Dezembro 2011

Dezembro 2012

R$ 2.698,14

R$ 2.868,31

Invalidez

R$ 851,13

R$ 936,08

Pensão por Morte

R$ 827,82

R$ 900,51

R$ 2.087,19

R$ 2.217,62

Aposentadoria

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

Total
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Resultado do plano
Em MR$

Descrição

2011

(+) Benefícios Concedidos

636.209

(+) Benefícios a Conceder

4.156

2012
695.472
4.521

(=) Reserva Matemática

640.365

699.992

Patrimônio do Plano

635.085

699.992

Resultado

(5.280)

0

No PCA foi constituído o Fundo Previdencial/Outros, previsto em Nota Técnica Atuarial, no valor de
R$38.870.493,63, tendo a patrocinadora AMPLA concordado em destinar parte desses recursos (R$17.760.934,58)
para a constituição de um Fundo de Cobertura de Demandas Judiciais com o objetivo de compensar parte do
acréscimo nas provisões matemáticas de benefícios concedidos em função da revisão do reajuste aplicado aos
benefícios mensais por ocasião da conversão de cruzeiro real para real, decorrente de ações judiciais, cujos processos estão em fase de execução.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

A diferença entre o superávit técnico acumulado e o Fundo de Cobertura de Demandas Judiciais, no valor de
R$21.109.559,05, foi provisoriamente alocada no Fundo Temporário para Ajuste de Contrato, a ser incorporada
em 01/04/2013 ao valor do Contrato de Refinanciamento do Compromisso da Reserva a Amortizar, após aprovação do Balanço pelo Conselho Deliberativo.
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Rentabilidade dos investimentos - PCA
Objetivando resguardar o equilíbrio econômico-financeiro-atuarial, a Brasiletros visa à adoção de estratégias
para agregar rentabilidade ao portfólio de investimentos, em consonância com a Política de Investimentos.
Carteiras

Segmentos

ALM

Valor (MR$)

%

%

522.897

73,37%

75,33%

Renda Fixa

338.190

47,45%

-

Multimercado

179.407

25,17%

-

5.300

0,74%

-

Renda Fixa Total

Direitos Creditórios
Renda Variável

110.221

15,47%

12,82%

Investimentos Estruturados

9.499

1,33%

1,35%

Imóveis

68.517

9,61%

8,00%

Operações com Participantes
Total

1.564

0,22%

2,50%

712.698

100,00%

100,00%

Com vistas à aderência ao preconizado na Política de Investimentos, aprovada para o Plano, a partir de 2010 iniciou-se a alocação no segmento de investimentos estruturados, que têm como característica principal o efeito
da “curva J”, ou seja, demandam um tempo maior de maturação, com uma fase inicial de investimento, seguida
pela recuperação e finalmente pelo retorno da rentabilidade esperada.
A Política de Investimentos para o período 2012/2016 sugeriu os seguintes limites de alocação-objetivo:
•
•
•
•
•

Segmento de Renda Fixa:  75,33%, com limites de 50% a 100% (alcançamos 73,37%);
Segmento de Renda Variável:  12,82%, com limites de 0% a 30% (alcançamos 15,47%):
Segmento de Investimentos Estruturados: 1,35%, com limites de 0% a 15% (alcançamos 1,33%);
Segmento de Imóveis: 8,00%, com limites de 0% a 8% (alcançamos 9,61%);
Segmento de Operações c/Participantes: 2,50%, com limites de 0% a 10% (atingimos 0,22%).

A alocação do segmento de Imóveis ficou acima do limite devido à reavaliação dos imóveis de Niterói, Petrópolis e Magé.

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

A estratégia utilizada para o Plano consistiu em proteger (“hedge”) o maior percentual possível do passivo atuarial, definido por modelo de alocação segundo o passivo previdenciário.
Utilizamos como benchmark para os segmentos: renda fixa, o índice composto de 50% CDI + 50% IMA-B; renda
variável, o IBrX-50; para os investimentos estruturados e operações com participantes, a meta atuarial de INPC
+ 6% a.a.; e imóveis, INPC + 5% a.a..

Evolução dos investimentos
Em MR$
Investimentos

Ano

Variação

2011

2012

Absoluta

%

Renda Fixa

449.787

522.897

73.110

16,25

Renda Variável

94.625

110.221

15.596

16,48

Investimentos Estruturados

6.933

9.499

2.566

37,01

Imóveis

43.453

68.517

25.064

57,68

25

1.564

1.539

6.156,00

Total dos Investimentos

594.823

712.698

117.875

19,82

Contribuições Contratadas

189.094

190.352

1.258

0,67

Total c/Contrib.Contratadas

783.917

903.050

119.133

15,20

Operações com Participantes
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Aplicações financeiras por segmento
SEGMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

TOTAL NO ANO
2012 (%)

% CDI

R$ Mil

HSBC FI MM FUNBR B

17,33

205,98

42.067

ALFA INV39 FIMUL INQ

17,42

207,00

14.887

BRADESCO FI MM ENERG

17,94

213,27

50.873

FI AMPERE MULTIMERCA

17,84

212,04

71.581

CRÉDITO CORP BRASIL - FIDC

9,83

116,79

5.049

VINCI CRÉDITO E DESENV I - FIDC

2,47

217,08

251

BTG PACTUAL EMIS. PRIM II

13,63

162,03

1.746

FI RF PCALM - Passivo

32,59

387,40

336.443

Total
Rentabilidade (TIR)
SEGMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA VARIÁVEL

522.897
26,41
TOTAL NO ANO
2012 (%)

% IBrX50

R$ Mil

HSBC FIA NITE

10,26

100,36

23.364

11,81

101,76

29.144

SANTANDER FIA BF II

11,14

101,16

48.133

SCHRODER PERFORMANCE

11,36

101,36

2.034

RIO BRAVO FUNDAM FIA

4,62

106,09

-

FATOR SINERGIA 4 FIA

33,89

121,87

396

SMALL CAP VALUATION IB FIA

37,52

125,16

5.497

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

22,21

111,23

1.279

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA

20,93

110,07

374

Total

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

110.221
11,45
TOTAL NO ANO
2012 (%)

% CDI

1,42

126,85

-

1,84

98,35

-

RIO BRAVO ENERGIA I - FIP

2,67

31,71

9.499

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

SEGMENTO

9.499
2,87
TOTAL NO ANO

PATRIMÔNIO

2012 (%)

% INPC+6%aa

R$ Mil

Invest. Imobiliários/Empréstimos

62,90

500,41

68.517

Rentabilidade (TIR)

65,79

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

R$ Mil

ITAÚ EQUITY HEDGE FI

Total

IMÓVEIS

PATRIMÔNIO

SCHRODER BRASIL LONG SHORT

Rentabilidade (TIR)
SEGMENTO

PATRIMÔNIO

BRADESCO FIA ENERGIA

Rentabilidade (TIR)
SEGMENTO

PATRIMÔNIO

Financiamento Imobiliário
Rentabilidade (TIR)

TOTAL NO ANO

PATRIMÔNIO

2012 (%)

% INPC+6%aa

R$ Mil

3,32

94,97

1.564

3,27

Total Geral

712.698

Rentabilidade Total (TIR)

26,56
TOTAL NO ANO

PATRIMÔNIO

2012 (%)

% INPC+6%aa

R$ Mil

CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS

12,31

97,93

190.532

Rentabilidade Total c/Contribuições
Contratadas (TIR)

23,14
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INDICADORES

ACUMULADO NO ANO * (%)

CDI

8,41

IBOVESPA

7,40

IBrX-50

9,87

INPC

6,20

INPC+6%a.a. (Meta Atuarial)

12,57

IGP-M

7,81

IGP-DI

8,11

Rentabilidade Total (TIR)

23,79

* TIR - Taxa Interna de Retorno

A Brasiletros auferiu 26,41% de rentabilidade no segmento de Renda Fixa, apresentando um percentual
de 13,84% acima da meta atuarial de 12,57%.
O segmento de Renda Variável obteve uma rentabilidade de 11,45%, superior ao IBrX-50 que foi de 9,87%
no ano de 2012.

imóveis em fevereiro/2012.
O segmento de Operações com Participantes obteve
rentabilidade de 3,27%, com a implantação do empréstimo pessoal aos participantes ativos e assistidos,
a partir de setembro de 2012.

O segmento de Investimentos Estruturados apresentou rentabilidade de 2,87% e a carteira de Imóveis
uma valorização de 65,79%, devido à reavaliação dos

CUSTOS COM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
TX CUSTÓDIA

TX PERFORM.

TX SELIC/
CETIP/
BACEN

TX CVM

CORRETAGENS

AUDITORIAS

TX ANBID

OUTROS

323.464

69.417

-

119.999

128.640

33.327

17.851

15.964

38.956

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

TX ADM.
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Plano de Gestão
Administrativa - PGA
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Evolução dos Investimentos
Em MR$
Ano

Investimentos

Variação

2011

2012

Absoluta

%

Renda Fixa

4.936

4.811

(125)

(2,53)

Total dos Investimentos

4.936

4.811

(125)

(2,53)

Os recursos oriundos do plano de benefícios administrado pela entidade destinado à cobertura das despesas
administrativas estão alocados em fundo de investimento no segmento de Renda Fixa.

SEGMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

INSTITUC ACTIVE FIX IB FI

TOTAL NO ANO

PATRIMÔNIO

2012

% INPC+6%aa

R$ Mil

8,90

105,84

4.811

Rentabilidade (TIR)

8,91

Total Geral

4.811
INDICADORES

ACUMULADO NO ANO * (%)

CDI

8,41

IBOVESPA

7,40

IBrX-50

9,87

INPC

6,20

INPC+6%a.a.(Meta Atuarial)

12,57

IGP - M

7,81

IGP -DI

8,11

Rentabilidade Total (TIR)

23,79

GESTÃO ADMINISTRATIVA 2012

* TIR - Taxa Interna de Retorno
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