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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA 

 

O Relatório Anual de Informações (RAI) da Brasiletros, além de dar 

cumprimento à legislação, é uma oportunidade para que os participantes 

da Fundação possam aprender mais sobre os planos de benefícios e 

conhecer melhor o trabalho da entidade. O ano de 2013 foi muito 

desafiador para todo o sistema de previdência complementar no Brasil, 

inclusive para a Brasiletros, tendo em vista os resultados apresentados 

pelas Entidades Fechadas terem sido, em geral, inferiores às projeções 

realizadas, diante do aumento dos passivos e da rentabilidade dos ativos. 

Assim, pela relevância de todos os temas e documentos abordados neste 

RAI, nos colocamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas que 

porventura possam surgir, nos pautando pela transparência na gestão da 

Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros, promovendo, desta 

forma, uma educação financeira e previdenciária de qualidade aos nossos 

participantes. 

Sua participação e leitura são de vital importância!  

 

 

 Luís Carlos Silva Miranda 

Diretor-Presidente 
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ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS  

 

Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo é o órgão de orientação superior, deliberação e controle da 

Fundação, cabendo-lhe fixar os objetivos e políticas previdenciais, e sua ação se 

verificará pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais e normas gerais de 

organização, operação e administração (Seção I do Estatuto, Art. 14). 

Efetivos 

Anderson Luís Tostes dos Santos 

Alexandre Pinto de Brito Oliveira  

Geraldo Ricardo de Oliveira Raed 

Humberto Baptista da Rocha 

José Carlos Pacheco 

Lucas Morato Teixeira 

Luciana Véras Santos Moreira 

Luzia Brandão Marinho Bartolette 

Roberto Nunes Fonseca Júnior 

Ronaldo de Luna Passeri 

Suplentes 

Aloisio Antônio de Jesus Pinto Baptista 

Andrea Souza da Silva Senfft 

Francisco Eduardo Rizzo Fraga 

Paulo Lopes Figueiredo 

Waldemir Oliveira Nunes 

Silvana Longhi Valle Moreira 

Aline Barbosa Aguiar 

- 

Jacqueline Lima Ribeiro 

Hérica Sant’anna Brum Couto

 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal será responsável pela fiscalização da Fundação, cabendo-lhe, 

precipuamente, zelar pela gestão econômico-financeira desta (Seção III do Estatuto, 

Art. 34). 

Efetivos 

Raimundo Câmara Filho 

Wagner de Almeida Sodré da Silva 

Rui Lopes de Carvalho 

Suplentes 

Michelle Rodrigues Nogueira 

- 

Luiz Carlos Gutz Müller 
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Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da Fundação, cabendo-lhe 

executaras diretrizes fundamentais e cumprir as normas gerais baixadas pelo Conselho 

Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos (Seção II do Estatuto, Art. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Luís Carlos Silva Miranda 
Diretor-Presidente 

 

 

Oscar Enrique Campos Jara 
Diretor de Investimentos, 
Administração e Finanças 

 

 

 

Dilma Nascimento 
Diretora de Seguridade 

 

Patrocinadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ampla Energia e Serviços S.A. Endesa Brasil S.A. Fundação Ampla de 

Seguridade Social - 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Missão 

Garantir níveis de retorno dos investimentos dos recursos aportados, pelos 

participantes e patrocinadoras, com segurança, liquidez, máxima rentabilidade e 

mínimo risco, retribuindo aos seus participantes em forma de pagamento de benefícios, 

num ambiente de qualidade, eficiência e pontualidade. 

Visão 

Ser, dentre as entidades fechadas de previdência complementar do seu porte, um 

modelo padrão de referência, na excelência de qualidade dos serviços prestados, 

objetivando incessantemente, garantir e promover um padrão de dignidade e 

valorização dos seus participantes. 

Valores 

Espera-se dos Conselheiros, Diretores, Colaboradores e Prestadores de Serviço, a 

perfeita sintonia e exercício das seguintes crenças e valores: 

Conduta Ética e Transparência – verificados através da fidelidade, obediência e 

cumprimento dos princípios e das boas práticas de governança corporativa. 

Valorização do Ser Humano – Todas as ações da Entidade devem ter como princípio 

norteador o zelo, o respeito e o amor ao próximo. 

Responsabilidade e Profissionalismo – Deve ser sempre incentivada, interna e 

externamente, a superação da qualidade dos serviços, através da criatividade, 

profissionalização e responsabilidade, extensivo a parceiros, que devem, da mesma 

forma, desenvolver e manter procedimentos e comportamentos semelhantes. 

Espírito de Colaboração e Cooperação – O clima no ambiente do trabalho deve ser 

saudável, cabendo a todos a busca de um relacionamento ético e respeitoso, com 

comportamento colaborativo, na busca das metas comuns e de trabalho em equipe.  
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A BRASILETROS 

 

A Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros constitui-se em uma Entidade 

Fechada de Previdência Complementar (EFPC), sem fins lucrativos e foi criada em 23 

de março de 1972 com a denominação Fundação CBEE de Seguridade Social – 

Brasiletros, tendo como patrocinadora a Companhia Brasileira de Energia Elétrica 

(CBEE). 

Em 1979, a Fundação CBEE de Seguridade Social teve incorporado ao seu patrimônio a 

Fundação Centrais Elétricas Fluminenses de Seguridade Social (CELFUS), em 

decorrência da fusão das antigas empresas CBEE e Centrais Elétricas Fluminenses S/A 

(CELF). 

Em 1980, a Entidade passou a denominar-se Fundação CERJ de Seguridade Social – 

Brasiletros. 

Em 2005, a razão social da Entidade passou a ser Fundação Ampla de Seguridade 

Social – Brasiletros, em função da alteração de sua patrocinadora Ampla Energia e 

Serviços S/A. 

A Fundação administra planos de previdência dos empregados e ex-empregados da 

Ampla Energia e Serviços S.A., Endesa Brasil S.A., e da própria Brasiletros. A Entidade 

é associada da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Privada), do ICSS (Instituto Cultural de Seguridade Social) e é fiscalizada pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), vinculada ao 

Ministério da Previdência Social (MPS). 

Atua em modelo de gestão participativa, com o comprometimento dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, da diretoria e dos empregados, todos alinhados com os ideais dos 

participantes, das patrocinadoras e da sociedade. 

Atualmente, a Brasiletros administra dois planos de benefícios.  

São eles: 

 Plano de Complementação de Aposentadoria (PCA); 

 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (PACV). 
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Governança Corporativa 

 

A estrutura mínima de governança de uma entidade fechada de previdência 

complementar é composta, conforme legislação em vigor, por Conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 

 

A Diretoria Executiva da Brasiletros é responsável pela administração geral da 

Fundação, cabendo-lhe executar as diretrizes fundamentais e cumprir as normas gerais 

baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos, 

possuindo em sua composição: 1) Diretor-Presidente; 2) Diretor de Investimentos, 

Administração e Finanças; e, 3) Diretora de Seguridade. 

 

O Conselho Deliberativo é o órgão de orientação superior, deliberação e controle da 

Fundação, cabendo-lhe fixar os objetivos e políticas previdenciais, e sua ação se 

verificará pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais e normas gerais de 

organização, operação e administração, possuindo 10 membros efetivos e 10 

suplentes. 

 

O Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização da Fundação, cabendo-lhe, 

precipuamente, zelar pela gestão econômico-financeira da entidade, possuindo 3 

membros efetivos e 3 suplentes. 

 

Composição do corpo funcional 

Funcionários – Por gênero Funcionários – Por idade 
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Estrutura Organizacional 

 

 

 

Certificação 

 

Em consonância ao disposto nas Resoluções BACEN nº 4.275/2013 e nº 3.792/2009, 

no que tange à Certificação Profissional dos administradores e demais participantes do 

processo decisório dos investimentos, informamos que a Brasiletros tem focado no 

cumprimento dos prazos estabelecidos, já tendo certificado até 2013 mais de 75% dos 

membros da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos e o Gestor da área de 

Investimentos, além do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) e 

do Conselho Deliberativo, buscando constantemente a qualificação dos colaboradores 

com vistas a uma competente gestão da Entidade. 
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COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 

 

Atendimento ao Participante 

Foram registrados 483 atendimentos efetuados através do Fale Conosco e por e-mail. 

 

A maior parte das solicitações efetuadas pelo Fale Conosco e e-mail refere-se à 

solicitação de senha e login, simulação de benefício, alteração de dados cadastrais e 

esclarecimentos às dúvidas referentes ao empréstimo. 

 

Área do Participante 

A área do Participante no site da Brasiletros registrou, em 2013, um total de 6.458 

visitas. A média mensal de acessos foi de 538. A maior parte dos acessos ocorreu no 

período noturno, entre 18h e 00h. 
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Pesquisa de Satisfação 

No final de 2013, a Brasiletros promoveu uma pesquisa de satisfação junto aos 

participantes. A metodologia segue um rigor cujo objetivo é mensurar o grau de 

aceitação com relação às atividades executadas em um período específico. 

Dentre os pontos apurados, destaca-se a percepção sobre o desempenho da entidade 

em relação a atendimento, relacionamento e gestão dos recursos financeiros. Além 

desses quesitos, o estudo busca medir a satisfação geral do público, incluindo os 

planos de benefícios por ela administrados. Ele testa, ainda, o nível de conhecimento 

em relação ao Programa de Educação Financeira e Previdenciária. 

De um total de 3.823 participantes dos planos administrados pela entidade, 720 

responderam à pesquisa, sendo 427 do PCA e 293 do PACV. 

A média de satisfação entre participantes ativos, assistidos e beneficiários obtida ao 

final da pesquisa foi de 84%. Em comparação com o ano anterior, a Brasiletros teve 

um aumento de 03 pontos percentuais, ultrapassando a meta de 80% estabelecida 

pela própria entidade. 
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BRASILETROS EM NÚMEROS 

 

Requerimento 

Foram registrados 398 requerimentos no ano de 2013, sendo a maior parte dos 

registros protocolados referentes à alteração de dados cadastrais, concessão de 

beneficio, resgate por desligamento e esclarecimento de dúvidas acerca dos Planos PCA 

e PACV. 

 

 

Recadastramento 

O recadastramento anual realizado pela Brasiletros junto aos seus aposentados e 

pensionistas constitui-se de uma exigência legal prevista nos regulamentos dos planos 

de benefícios, proporcionando maior segurança ao cadastro da Entidade, evitando, 

desta forma, o pagamento indevido de benefícios e/ou qualquer tentativa de fraude, 

além de melhorar a eficiência na comunicação entre a Entidade e o participante. 
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Benefícios Suspensos 

A não realização do recadastramento dos participantes assistidos no ano de 2013 

ocasionou a suspensão de 187 benefícios, até a regularização do cadastro. 

 

 

Benefícios Concedidos e Encerrados 

No ano de 2013 houve um total de 58 benefícios concedidos e 81 benefícios cessados, 

considerando ambos os planos.  
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Valores médios dos Benefícios 

 

 

Resgate e Portabilidade 

No ano de 2013 foram realizados 62 Resgates por Desligamento e 2 Portabilidades, 

sendo a maior ocorrência no primeiro trimestre do ano, totalizando 26 destas opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2012 2013

Aposentadoria R$ 2.868,31 R$ 2.945,86 R$ 1.859,77 2.036,13R$      

Invalidez R$ 936,08 R$ 1.048,64 R$ 986,66 1.068,54R$      

Pensão por Morte R$ 900,51 R$ 999,63 R$ 475,11 516,35R$        

Total R$ 1.568,30 R$ 2.236,39 R$ 1.631,34 R$ 1.770,70

PACV
Descrição

PCA

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)

Janeiro 4  R$           19.508,93 0  R$                    -   

Fevereiro 10  R$         142.742,33 1  R$           36.690,31 

Março 10  R$         510.984,45 1  R$           30.065,67 

Abril 5  R$         147.298,05 0  R$                    -   

Maio 5  R$           94.105,09 0  R$                    -   

Junho 4  R$           75.869,36 0  R$                    -   

Julho 5  R$         187.538,27 0  R$                    -   

Agosto 6  R$           43.067,53 0  R$                    -   

Setembro 6  R$         152.280,78 0  R$                    -   

Outubro 2  R$           70.724,54 0  R$                    -   

Novembro 0  R$                    -   0  R$                    -   

Dezembro 5  R$         279.448,02 0  R$                    -   

Total 62  R$  1.723.567,35 2  R$      66.755,98 

Resgates por Desligamento Portabilidade
Mês

 Benefícios informados no conceito de capacidade. 
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Quadro de participantes 

Em 2013, a Brasiletros encerrou o exercício com um total de 3.831 participantes, 

dentre os quais 1.136 são ativos, 1.902 assistidos, 721 beneficiários e 72 

autopatrocinados e diferidos.  

 

 

Adesão 

A adesão dos empregados ao plano de previdência da Brasiletros é facultativa. Em 

2013, 73 colaboradores contratados pelas patrocinadoras aderiram ao Plano de 

Aposentadoria de Contribuição Variável (PACV), com uma média inicial de 4,45% de 

contribuição; apenas 05 optaram pela não adesão.  
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Alteração do percentual de Contribuição 

No último mês de cada trimestre, é realizada campanha de alteração do percentual de 

contribuição junto aos participantes. 

 

 

Variação do percentual de Contribuição em 2013: 
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ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO 

 

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

 

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I 

do art. 33, combinado com o art. 5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de 

maio de 2001, e art. 23, inciso I alínea “a”, do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 

de janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo 

MPAS nº 3018/6319-79, sob o comando nº 360063385 e juntada nº 370558357. 

 

Resolveu: 

 

Nº 486 – Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento do Plano de 

Complementação de Aposentadoria – PCA – CNPB n° 1972.0001-11, administrado 

pela Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros. 

 

Publicado no Diário Oficial da União – Seção I, nº 180, no dia 17 de setembro de 

2013, tornando-o vigente a partir da data de sua publicação. 

 

Clique aqui para visualizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brasiletros.com.br/DOWNLOAD/REG_PCA_LIVRETO.PDF
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ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV  

 

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I 

do art. 33, combinado com o art. 5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de 

maio de 2001, e art. 23, inciso I alínea “a”, do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 

de janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo 

MPAS nº 3018/6319-79, sob o comando nº 360063564 e juntada nº 370558017. 

 

Resolveu: 

 

Nº 490 – Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento do Plano de 

Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV – CNPB n° 1999.0003-74, 

administrado pela Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros. 

 

Publicado no Diário Oficial da União – Seção I, nº 180, no dia 17 de setembro de 

2013, tornando-o vigente a partir da data de sua publicação. 

 

Clique aqui para visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brasiletros.com.br/DOWNLOAD/REG_PACV_LIVRETOC.PDF
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ALTERAÇÕES DO ESTATUTO 

 

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I 

do art. 33, combinado com o art. 5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de 

maio de 2001, e art. 23, inciso I alínea “a”, do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 

de janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo 

MPAS nº 3018/6319-79, sob o comando nº 360062725 e juntada nº 365735920. 

 

Resolveu: 

 

Nº 311 – Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da Fundação 

Ampla de Seguridade Social – Brasiletros, nos termos do supracitado processo. 

 

Publicado no Diário Oficial da União – Seção I, nº 104, no dia 03 de junho de 2013, 

tornando-o vigente a partir da data de sua publicação. 

 

Clique aqui para visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brasiletros.com.br/Portals/0/Docs/Estatuto.pdf
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CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

A Brasiletros tem, como parte integrante do Planejamento Estratégico da Entidade, um 

programa anual de avaliação de metas individuais, institucionais e setoriais, com os 

critérios e indicadores descritos em norma interna, conforme abaixo: 

Metas Individuais - correspondem a 40% do Programa de Metas e se configuram pelo 

resultado da Avaliação de Desempenho (individual) realizada anualmente na Fundação, 

por parte dos Diretores em relação a seus gestores de área, bem como dos gestores 

que avaliam os empregados sob sua supervisão. 

Metas Institucionais - representam 40% do Programa de Metas e têm como diretrizes a 

serem aferidas: “Satisfação do Participante”, “Avaliação 360º”, “Indicadores de 

Desempenho do PGA – Plano de Gestão Administrativa” e “Meta Atuarial”, as quais têm 

ponderação de 5% para as duas primeiras e 15% para as duas últimas. 

A Satisfação do Participante é aferida com base nas pesquisas anuais que são 

realizadas junto aos participantes ativos, assistidos e beneficiários dos planos 

administrados pela Brasiletros, bem como a partir da estatística quantitativa e 

qualitativa dos canais de comunicação disponíveis aos públicos interno e externo da 

Fundação. 

A Avaliação 360º se baseia em pesquisa institucional junto a colaboradores, 

conselheiros, consultores, prestadores de serviços, instituições financeiras, 

patrocinadoras e associações de classe, vinculados à Brasiletros, objetivando aprimorar 

os procedimentos internos adotados a partir da percepção global em relação à 

entidade. 

Os Indicadores de Gestão Administrativa, estabelecidos anualmente, refletem se os 

parâmetros estabelecidos para a variação orçamentária, em relação aos valores 

orçados e realizados, estão em conformidade com as metas traçadas. 

A Meta Atuarial é fixada anualmente na Política de Investimentos dos planos de 

benefícios, bem como descrita nas hipóteses do Parecer Atuarial (indexador e taxa real 

anual de juros), a qual tem o nível de atingimento mensurado diante da rentabilização 

dos investimentos apurada no exercício.  

Metas Setoriais - correspondem a 20% do Programa de Metas e são definidas para 

todos os empregados da Fundação, no total de 02 com ponderação de 15% para a 

meta específica da área e 5% para a meta comum a todas as áreas da Entidade. 

A concessão do abono é realizada sempre que o mesmo procedimento for adotado na 

Patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A., com pagamento no mês de Março de 

cada ano.  

A concessão de abono anual aos empregados da Fundação é vinculada ao atingimento 

dos percentuais estabelecidos no Programa de Metas, e a pertinente aos membros da 
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Diretoria Executiva é definida segundo orientação da Patrocinadora AMPLA Energia e 

Serviços S.A., constante do Planejamento Estratégico da entidade, aprovado pelo 

Conselho Deliberativo. 

O cálculo do pagamento do abono aos empregados se baseia na ponderação das metas 

constantes do Programa Anual de Avaliação, tendo em vista o intervalo de 0,8 a 1,2 

salários (proporcionais ao resultado avaliado), enquanto que, para a Diretoria 

Executiva, é considerada a seguinte ponderação: 40% (Avaliação de Desempenho), 

35% (metas institucionais) e 25% (meta setorial da Diretoria = média das metas 

setoriais das respectivas áreas de reporte). 

O valor do abono a ser concedido aos empregados que foram admitidos ou que se 

desligaram do quadro funcional da Fundação, no decorrer do ano anterior ao da 

avaliação, será proporcional ao número de meses trabalhados no período, 

considerando-se um mínimo de 06 meses para o direito ao mesmo. 
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FISCALIZAÇÃO 

 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC executou ação 

fiscal na Brasiletros, no período de 14/02 a 13/04/2012, em relação ao Plano de 

Complementação de Aposentadoria (PCA) e, em decorrência deste procedimento, 

emitiu-se o Relatório de Fiscalização nº 05/2012/ERRJ/PREVIC, em 09/05/2012, que 

visou dar conhecimento sobre os principais apontamentos verificados na referida 

fiscalização, os quais constam do seguinte Quadro Resumo: 

 

 Diante das determinações elencadas para os itens de nº 3.7.4.1, 3.7.4.2 e 4, a 

Entidade prestou esclarecimentos iniciais por meio da Carta nº 051/PRESI/2012, 

em 05/06/2012:  

3.7.4.1 – Conforme orientação da fiscalização, vislumbramos a possibilidade em adotar 

a diretriz relacionada a não acumulação das funções de diretores e membros do 

Conselho Deliberativo, a qual deveria ser encaminhada à patrocinadora para ciência e 

manifestação expressa. 

3.7.4.2 – A Entidade informou que estava se pautando na excepcionalidade prevista no 

que estabelece o §8º do Artigo 35 da Lei Complementar nº 109/2001 visando à 

manutenção do referido diretor no cargo empossado, não obstante o mesmo ter 

Item Escopo Ocorrência Conclusão

3.1 Premissas Atuariais Recomendação
Adoção de estudos visando o impacto da redução gradual 

da taxa de juros para o Plano PCA.

3.2 Equilíbrio Técnico
Não identificação de 

desconformidades

Considerando as amostras e documentos verificados, 

conclui-se pela não identificação de desconformidades.

3.3 Plano de Custeio
Não identificação de 

desconformidades

Considerando as amostras e documentos verificados, 

conclui-se pela não identificação de desconformidades.

3.4

Conselho Fiscal - 

Relatório de Controles 

Internos

Não identificação de 

desconformidades

Considerando as amostras e documentos verificados, 

conclui-se pela não identificação de desconformidades.

3.5
Controles Internos de 

Previdencia e Atuária

Não identificação de 

desconformidades

Considerando as amostras e documentos verificados, 

conclui-se pela não identificação de desconformidades.

3.6 Risco de Liquidez
Não identificação de 

desconformidades

Considerando as amostras e documentos verificados, 

conclui-se pela não identificação de desconformidades.

3.7._.1
Estrutura Organizacional - 

Risco de Governança

Determinação de 

posicionamento

No prazo de 30 dias, apresentar justificativas pela 

possibilidade, ou não, em adotar as diretrizes do Guia 

PREVIC de Melhores Práticas de Fundos de Pensão, no que 

tange ao risco de governança, ora relacionado com a 

acumulação das funções de diretores e menbros do 

Conselho Deliberativo.

3.7._.2
Estrutura Organizacional - 

Diretoria Executiva

Determinação de 

posicionamento

No prazo de 30 dias, apresentar a revalidação nacional dos 

diplomas de graduação do diretor Oscar Enrique Campos 

Jara, ou esclarecer a excepcionalidade prevista no §8º do 

art. 35 da LC 109/2001, para mantê-lo mo referido cargo.

4 Considerações Finais Determinação
Encaminhar em 30 dias comprovação da divulgação do 

presente relatório junto aos Conselhos deliberativo e Fiscal.
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apresentado certificado de conclusão de nível superior expedido pela Universidad de 

Chile como Contador Auditor. 

 Da análise das manifestações da Brasiletros, foram apresentadas conclusões acerca 

dos itens em acompanhamento pela PREVIC, por meio do Ofício nº 

079/ERRJ/PREVIC, de 05/04/2013: 

3.7.4.1 – Como a manutenção da irregular acumulação de funções de seus membros 

pode, em tese, impossibilitar ao Conselho Deliberativo a isonomia, autonomia e 

independência inerentes à sua função estatutária, revisora e controladora das decisões 

da Diretoria Executiva, concluiu-se pela possibilidade de aplicação do regime 

disciplinar. 

3.7.4.2 – A nomeação e manutenção de membro em órgão executivo sem o 

preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação é infração às normas de 

previdência complementar, que sujeita os administradores da Brasiletros à aplicação do 

regime disciplinar. 

4 – Por deixar de atender a determinação de encaminhar para a PREVIC a 

comprovação de divulgação do referido Relatório de Fiscalização junto aos Conselhos 

Fiscal e Deliberativo, no prazo fixado, os administradores da Brasiletros ficaram 

sujeitos à aplicação do regime disciplinar. 

Foi requerido que a Entidade comunicasse o inteiro teor do referido Ofício, assim como 

a íntegra do relatório de fiscalização epigrafado, aos diretores executivos e aos 

conselheiros deliberativos, para pronunciamento diretamente ao Escritório Regional 

sobre o interesse pela celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

 Após reunião realizada com os fiscais, no dia 06/05/2013, junto ao Escritório 

Regional, a Brasiletros apresentou pronunciamento dos membros da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo da Entidade, por meio das Cartas nº 

031/PRESI/2013 e nº 037/PRESI/2013, de 20/05/2013 e 10/06/2013, 

respectivamente: 

3.7.4.1 – Em atendimento à orientação da fiscalização, foi informado que os diretores 

executivos (Luís Carlos Silva Miranda – PRESI, Oscar Enrique Campos Jara – DIAFI, e 

Dilma Nascimento – DISEG) foram substituídos por novos membros indicados pela 

Patrocinadora para a composição do Conselho Deliberativo, a saber, Anderson Luís 

Tostes dos Santos, Roberto Nunes Fonseca Júnior, e Ronaldo de Luna Passeri, a partir 

de 05/06/2013. 

3.7.4.2 – Foi apresentado o protocolo de entrada para instrução do processo de 

revalidação do diploma de nível superior do diretor Oscar Enrique Campos Jara, por 

meio de uma universidade pública brasileira (Universidade Federal Fluminense – UFF), 

em 09/05/2013. Desta forma, conforme acordado pelos membros presentes na reunião 

do dia 08/05/2013, decidiu-se pela solicitação ao Escritório Regional de um prazo de 

120 dias para que o trâmite de tal processo de revalidação pudesse ser finalizado e o 

referido diploma habilitado para os devidos fins. 
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4 – A Brasiletros informou ter procedido à divulgação do Relatório de Fiscalização nº 

05/2012/ERRJ/PREVIC aos Conselhos Deliberativo e Fiscal em 10/05/2012, bem como 

o tema ter sido submetido ao Conselho Deliberativo em reunião do dia 12/06/2012. 

Relativamente ao Ofício nº 079/ERRJ/PREVIC, de 25/04/2012, o mesmo foi divulgado 

aos referidos membros no dia 29/04/2013. 

 Em 28/11/2013, foi emitido Ofício nº 177/ERRJ/PREVIC após o desdobramento das 

informações ora analisadas, o qual anexou a Nota nº 86/2013/ERRJ/PREVIC com o 

Quadro Resumo das situações verificadas mediante as respostas apresentadas pela 

Entidade: 

 
 

 Diante da conclusão quanto ao item 3.7.4.2, a Brasiletros encaminhou a Carta nº 

076/PRESI/2013, em 16/12/2013, informando que estávamos no aguardo de uma 

resposta ao nosso pedido de prorrogação de prazo, bem como da finalização do 

processo em trâmite na UFF, sobre o qual não tínhamos qualquer ingerência. 

Somado a isso, no dia 10/12/2013, nos foi repassada correspondência eletrônica, 

por parte do Coordenador do curso de Ciências Contábeis da UFF, informando que o 

pedido de revalidação do diploma seria homologado nos próximos dias, ou seja, o 

processo encontrava-se em fase final. 

Em razão do exposto, foi solicitada a reavaliação da questão e o deferimento de 
prorrogação do prazo, por mais 30 dias, para apresentação do documento 

solicitado. 
 

 Visando ao pleno atendimento da pendência quanto ao item 3.7.4.2, a Brasiletros 

encaminhou, em 20/12/2013, por meio da Carta nº 079/PRESI/2013, o parecer de 

aprovação da revalidação do diploma, conforme Determinação de Serviço – 

DST/SCG nº 001/2013 emitida pela Comissão de Equivalência da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), e, por meio da Carta nº 004/PRESI/2014, de 

23/01/2014, o comprovante de revalidação emitido por aquela universidade em 

20/01/2014, encerrando, assim, as providências de competência da Entidade para 

cumprimento de todas as exigências contidas no Relatório de Fiscalização. 

 

 

 

 

Anterior Atual

3.7.4.1
Estrutura Organizacional - 

Risco de Governança

Acumulação das funções de diretores e 

membros do Conselho Deliberativo.
Auto de Infração / TAC

§2 art.22 

Dec.4942/Encerrado

3.7.4.2
Estrutura Organizacional - 

Diretoria Executiva

Diretor sem os requisitos exigidos pela 

legislação.
Auto de Infração / TAC Auto de Infração

4 Considerações Finais

Comprovaçãoda divulgação do Relatório 

de Fiscalização junto aos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal

Auto de Infração / TAC Súmula nº 2 / Encerrado

OcorrênciaEscopoItem
Conclusão
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INVESTIMENTOS 

 

Rentabilidade dos Investimentos 

A rentabilidade consolidada dos planos de benefícios, calculada pelo critério da TIR 

(Taxa Interna de Retorno), atingiu uma rentabilidade nominal de -3,05, a qual, 

descontada a Meta Atuarial (INPC + 5,5% de juros ao ano) de 11,37%, resulta em 

uma rentabilidade real líquida de -14,42%. 

Comparativo 2013 x 2012 

 

Ano de 2013 
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Demonstrativo dos Investimentos 

Plano de Aposentadoria Complementar – PCA  

 

 

 

 

PATRIMÔNIO
2013 % Benchmark R$ Mil

HSBC FI MM FUNBR B -8,85 100,69 26.229

ALFA INV39 FIMUL INQ -6,18 103,63 18.102

BRADESCO FI MM ENERG -11,24 98,04 17.711            

FI AMPERE MULTIMERCADO -10,02 99,39 33.289

CRÉDITO CORP BRASIL - FIDC 9,56 121,02 5.064

BTG PACTUAL EMIS. PRIM II 1,44 112,05 1.771

VINCI CRÉDITO E DESENV I - FIDC 8,63 119,99 -                

ITAU FEDERAL PROVISION FIC FI 0,67 100,24 15

FI RF PCALM - Passivo -13,82 95,19 287.355          

Total 389.536

Rentabilidade (TIR)

HSBC FIA NITE -4,92 98,15 22.214

BRADESCO FIA ENERGIA -3,77 99,34 32.358

SANTANDER FIA BF II -2,87 100,26 48.668            

SCHRODER PERFORMANCE -8,01 99,41 0

FATOR SINERGIA 4 FIA -11,14 91,73 352

SMALL CAP VALUATION IB FIA -11,77 91,08 4.850

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI -2,99 100,14 1.241             

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA 1,53 104,81 6.177

SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -15,01 82,48 4.674

KINEA PIPE FIA -2,66 95,76 1.785             

Total 122.319

Rentabilidade (TIR)

INVESTIMENTOS 

ESTRUTURADOS
RIO BRAVO ENERGIA I - FIP -0,57 89,23 15.073

Rentabilidade (TIR)

IMÓVEIS Invest. Imobiliários 90,08 172,31 122.682

Rentabilidade (TIR)

OPERAÇÕES COM 

PARTICIPANTES
Empréstimo Pessoal 14,29 102,63 1.848

Rentabilidade (TIR)

Total Geral 651.458       

Rentabilidade Total (T IR)

TOTAL NO ANO

-0,47

-12,26

FUNDOS DE INVESTIMENTOS SEGMENTO

-4,59

RENDA FIXA

89,94

RENDA VARIÁVEL

13,94

-0,53

INDICADORES
ACUMULADO 

NO ANO
CDI 8,05

IBOVESPA  -15,50

IBrX-100 -3,13

INPC 5,56

INPC+5,5%a.a.(Meta 11,37

IGP -  M 5,53

IGP -DI  5,53

Rentabilidade Total (T IR) -3,05

* TIR - Taxa Interna de Retorno
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Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV  

 

 

Patrimônio
2013 % Benchmark R$ Mil

BNP ENERGIE FI MULT -13,69 98,71 77.357

MEGAWATT FI MM -12,38 100,21 74.063

BTG PACTUAL EMIS. PRIM I -28,44 81,84 1.387            

BTG PACTUAL EMIS. PRIM II 1,44 116,02 1.181

VINCI CRÉDITO E DESENV I - FIDC 8,63 124,24 -               

Total

Rentabilidade (TIR)

FIA SANTANDER FUNBR -2,75 100,40 36.670

FIA VOTORANTIM VISION INSTIT -24,66 77,78 144

SCHRODER PERFORMANCE -8,01 99,41 -               

HSBC FIA SMALL CAPS -8,46 94,50 2.747

BNP SMALL CAPS FIA -15,06 87,69 637              

BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS -4,14 98,96 1.958

RIO BRAVO INSTIT FIA -3,04 100,09 1.900

ITAÚ RPI FIC FIA -1,17 102,03 5.712            

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI -2,99 100,14 1.354

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA 1,53 104,81 2.118            

SUL AMÉRICA EXPERTISE I FIA 6,79 110,25 2.670

SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -15,01 82,48 3.315

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 3,98 95,51 2.072            

BRADESCO FIA DIVIDENDOS 4,98 96,43 2.100

JGP INSTITUCIONAL FIA 15,09 105,81 2.302            

PLURAL CAPITAL FIC FI AÇÕES 6,43 97,86 2.129

FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQ. FIA 3,09 97,43 2.062

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC FIA 7,10 101,22 2.142            

KINEA PIPE FIA -2,66 95,76 1.264

Total 73.296

Rentabilidade (TIR)
PATRIA HEDGE FEEDER I 0,47 98,26 0
MODAL ARBT. PHOENIX FIM 3,22 98,93 0
RIO BRAVO ENERGIA I - FIP -0,57 89,23 10.048          

RB CAPITAL DES RES II - FII 19,57 107,30 1.243

RIO BRAVO RENDA CORP - FII -22,00 70,00 1.748            

THE ONE - FII -22,11 69,90 405

Total 13.444

Rentabilidade (TIR)

OPERAÇÕES COM 

PARTICIPANTES
Empréstimos 13,98   102,35 1.763            

Rentabilidade (TIR)

Total Geral 242.491         

Rentabilidade Total (T IR)

-0,25

Total no ano

RENDA FIXA

INVESTIMENTOS 

ESTRUTURADOS

13,87

-9,48

-12,70

153.988

RENDA VARIÁVEL

-3,43

Segmento Fundos

INDICADORES
ACUMULADO 

NO ANO
CDI 8,05

IBOVESPA  -15,50

IBrX-100 -3,13

INPC 5,56

INPC+5,5%a.a.(Meta Atuarial) 11,37

IGP -  M 5,53

IGP -DI  5,53

Rentabilidade Total (T IR) -3,05

* TIR - Taxa Interna de Retorno
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Plano de Gestão de Aposentadoria – PGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimônio
2013 % CDI R$ Mil

RENDA FIXA INSTITUC ACTIVE FIX IB FI 8,26     102,62 6.495            

Rentabilidade (TIR)

Total Geral 

Segmento Fundos

6.495

8,26

Total no ano

INDICADORES
ACUMULADO 

NO ANO
CDI 8,05

IBOVESPA  -15,50

IBrX-100 -3,13

INPC 5,56

INPC+5,5%a.a.(Meta Atuarial) 11,37

IGP -  M 5,53

IGP -DI  5,53

Rentabilidade Total (T IR) -3,05

* TIR - Taxa Interna de Retorno
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Portfólio dos Investimentos 

Plano de Aposentadoria Complementar – PCA 

  
 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

  
 

 

Consolidado 

  
Os Gráficos consolidados acima contemplam os investimentos do Plano PCA, PACV e Operações Administrativas. 
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Alocação da Carteira de Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALM

Valor % %

Renda Fixa 389.536 59,79% 68,25%

 Renda Fixa 289.141 44,38% -

 Multimercado 95.331 14,63% -

 Direitos Creditórios 5.064 0,78% -

Renda Variável 122.319 18,78% 20,05%

Invest imentos Est ruturados 15.073 2,31% 2,20%

Imóveis 122.682 18,83% 8,00%

Operações c om Part ic ipantes 1.848 0,28% 1,50%

Total 651.458 100,00% 100,00%

Segmentos 
PCA 

Carteiras

ALM

Valor % %

Renda Fixa 153.988 63,50% 53,30%

 Renda Fixa 2.568 1,06% -

 Multimercado 151.420 62,44% -

 Direitos Creditórios 0 0,00% -

Renda Variável 73.296 30,23% 35,41%

Invest imentos Est ruturados 13.444 5,54% 9,79%

Imóveis 0 0,00% 0,00%

Operações c om Part ic ipantes 1.763 0,73% 1,50%

Total 242.491 100,00% 100,00%

PACV 
CarteirasSegmentos 

ALM

Valor % %

Renda Fixa 6.495 100,00% 100,00%

 Renda Fixa - - -

 Multimercado 6.495 - -

 Direitos Creditórios - - -

Renda Variável - - -

Invest imentos Est ruturados - - -

Imóveis - - -

Operações c om Part ic ipantes - - -

Total 6.495 100,00% 100,00%

Segmentos 
PGA

Carteiras
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Evolução dos Investimentos 

Plano de Aposentadoria Complementar – PCA 

 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

 

 

Plano de Gestão de Aposentadoria – PGA 

 

 

Evolução dos Investimentos entre exercícios 

 

 

2012 2013 Absoluta %

Renda Fixa 522.897       389.536       -133.361 -25,50

Renda Variável 110.221       122.319       12.098 10,98

Investimentos Estruturados 9.499          15.073         5.574 58,68

Imóveis 68.517         122.682       54.165 79,05

Oper.com Participantes 1.564          1.848          284 18,16

Total dos Invest imentos 712.698    651.458    -61.240 -8,59

Investimentos
VariaçãoAno

2012 2013 Absoluta %

Renda Fixa 203.524       153.988       -49.536 -24,34

Renda Variável 56.012         73.297         17.285 30,86

Investimentos Estruturados 9.862          13.444         3.582 36,32

Oper.com Participantes 1.291          1.763          472 100,00

Total dos Invest imentos 270.689    242.492    -28.197 -10,42

Investimentos
Ano Variação

2012 2013 Absoluta %

Renda Fixa 4.811          6.495          1.684          35,00      

Total dos Invest imentos 4.811       6.495       1.684       35,00    

Investimentos
VariaçãoAno

2012 2013 Absoluta %

Renda Fixa 729.666      550.019      -179.647 -24,62

Renda Variável 166.233      195.616      29.383 17,68

Investimentos Estruturados 20.928       28.517       7.589 100,00

Imóveis 68.517       122.682      54.165 79,05

Oper.com Participantes 2.854         3.611         757 26,52

Total dos Invest imentos 988.198   900.445   -87.753 -8,88

Ano Variação
Investimentos
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Demonstrativo dos Investimentos por Ativo 

 

 

 

 

Desc riç ão  Plano PCA 

T ítulos de Responsabilidade do Governo Federal

 - Letras Financeiras do Tesouro 395.015,12              

 - Letras do Tesouro Nacional 3.012.332,98            

 - Notas do Tesouro Nacional 333.568.326,87        

 - Títulos de responsabilidade do Banco Central -                        

Aplic aç ões em inst ituiç ões f inanceiras

 - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários 11.880.530,73          

 - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento 93.925.457,38          

 - Swap/Opções/Opções de Futuros (910.041,54)             

T ítulos de Empresas

 - Debêntures 22.361.632,53          

 - Certificado de Compra/Venda a Termo -                        

 - Nota -                        

 - DPGE -                        

 - Letra Financeira 8.820.627,00            

 - Ações 53.259.424,32          

Out ros 614.512,93              

Sub -  Total 526.927.818,32    

Invest imentos Imobiliários 122.681.638,06        

Operações c om Part ic ipantes 1.848.209,05            

Total 651.457.665,43    

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVO

Desc riç ão  Plano PACV  

T ítulos de Responsabilidade do Governo Federal

 - Letras Financeiras do Tesouro 8.595.031,85            

 - Letras do Tesouro Nacional 2.844.556,94            

 - Notas do Tesouro Nacional 123.841.818,05        

 - Títulos de responsabilidade do Banco Central -                        

Aplic aç ões em inst ituiç ões f inanceiras

 - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários 5.545.635,14            

 - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento 89.017.963,63          

 - Swap/Opções/Opções de Futuros -                        

T ítulos de Empresas

 - Debêntures 9.624.315,70            

 - Certificado de Compra/Venda a Termo -                        

 - Nota -                        

 - DPGE -                        

 - Letra Financeira 1.131.554,39            

 - Ações -

Out ros 127.612,04              

Sub -  Total 240.728.487,74    

Invest imentos Imobiliários -                        

Operações c om Part ic ipantes 1.763.030,23            

Total 242.491.517,97    

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVO
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Desc riç ão  Plano PGA 

T ítulos de Responsabilidade do Governo Federal

 - Letras Financeiras do Tesouro

 - Letras do Tesouro Nacional

 - Notas do Tesouro Nacional

 - Títulos de responsabilidade do Banco Central

Aplic ações em inst ituiç ões f inanceiras

 - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários

 - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento 6.495.292,58         

 - Swap/Opções/Opções de Futuros

T ítulos de Empresas

 - Debêntures

 - Certificado de Compra/Venda a Termo

 - Nota

 - DPGE

 - Letra Financeira

 - Ações

Outros

Sub -  Total 6.495.292,580   

Invest imentos Imobiliários

Operações c om Part ic ipantes

Total 6.495.292,58     

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVO

Desc riç ão  Consolidado 

T ítulos de Responsabilidade do Governo Federal

 - Letras Financeiras do Tesouro 8.990.046,97             

 - Letras do Tesouro Nacional 5.856.889,92             

 - Notas do Tesouro Nacional 457.410.144,92          

 - Títulos de responsabilidade do Banco Central -                          

Aplic aç ões em inst ituiç ões f inanceiras

 - Certificado e Recibo de Depósitos Bancários 17.426.165,87           

 - Fundos de Aplic. Quotas de Fundos de Investimento 189.438.713,59          

 - Swap/Opções/Opções de Futuros (910.041,54)              

T ítulos de Empresas

 - Debêntures 31.985.948,23           

 - Certificado de Compra/Venda a Termo -                          

 - Nota -                          

 - DPGE -                          

 - Letra Financeira 9.952.181,39             

 - Ações 53.259.424,32           

Out ros 742.124,97                

Sub -  Total 774.151.598,640    

Invest imentos Imobiliários 122.681.638,06          

Operações c om Part ic ipantes 3.611.239,28             

Total 900.444.475,98     

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVO
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Rentabilidade Nominal dos Investimentos pelo Critério da TIR x Benchmarks 

 

Custos 

 

Total por plano 

 

 

 
 

Alocação dos recursos, segundo gestão própria e terceirizada, em Dez/2013 

 

 

Segmentos
Rentabilidade 

%
CDI - %

20% (CDI+0,50%) 

+ 40% IMA-B + 

40% IMA-B5+

15% (CDI+0,50%) 

+ 15% IMA-B + 

70% IMA-B5+

IBX-100 - 

%

Meta 

Atuarial 
VaR em R$

VaR em 

%

Renda Fixa -12,21 8,05 -9,47 -12,57 - - 25.750.903,181 4,5661

Renda Variável -4,19 - - - -3,13 - 10.077.704,023 5,5736

Investimentos Estruturados -0,39 - - - - - 534.827,324 1,8755

Investimentos Imobiliários 89,94 - - - - - - -

Operações com Participantes 13,91 - - - - - - -

Meta Atuarial - - - - - 11,37 - -

Consolidado -3,05 - - - - - 32.576.990,525 4,2067

RENTABILIDADE NOMINAL DOS INVESTIMENTOS PELO CRITÉRIO DA TIR X BENCHMARKS

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

Administração 338.788,32 329.769,04 668.557,36 281.177,50 98.707,29 379.884,79 1.048.442,15

Custódia 229.538,39 82.011,00 311.549,39 67.673,05 22.734,13 90.407,18 401.956,57

Corretagens 6.318,71 532,52 6.851,23 152.576,72 31.362,36 183.939,08 190.790,31

Performance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 227.327,23 109.257,43 336.584,66 97.972,49 36.302,09 134.274,58 470.859,24

Total 801.972,65 521.569,99 1.323.542,64 599.399,76 189.105,87 788.505,63 2.112.048,27

TotalDescrição
Renda VariávelRenda Fixa

 PCA Administração Custódia Corretagens Performance Outros Total
Total 619.965,82 297.211,44 158.895,43 0,00 325.299,72 1.401.372,41

 PACV Administração Custódia Corretagens Performance Outros Total
Total 428.476,33 104.745,13 31.894,88 0,00 145.559,52 710.675,86

Análise de Investimentos 12.900,00           

Análise de Riscos 44.162,88           

ALM 15.300,00           

CONSULTORIAS

 R$  %  R$  %  R$  % 

Gestão Própria 124.529.859,05    19,12    1.763.030,23       0,73     -                        -         

 Renda Variável 11,94                      0,00        -                        -         -                        -         

 Investimentos Imobiliários 122.681.638,06        18,83      -                        -         -                        -         

 Operações com Participantes 1.848.209,05            0,28        1.763.030,23            0,73        -                        -         

Gestão Terc eirizada: 526.927.806,38    80,88    240.728.487,74    99,27    6.495.292,58       100,00  

 Renda Fixa 389.536.395,72        59,79      153.988.048,47        63,50      6.495.292,58            100,00     

 Renda Variável 122.318.642,04        18,78      73.296.488,93          30,23      -                        -         

 Investimentos Estruturados 15.072.768,62          2,31        13.443.950,34          5,54        -                        -         

Total dos Invest imentos 651.457.665,43    100,00  242.491.517,97    100,00  6.495.292,58       100,00  

 Descrição 
 PCA  PACV   PGA 

 R$  % 

Gestão Própria 126.292.889,28    14,03    

 Renda Variável 11,94                      0,00        

 Investimentos Imobiliários 122.681.638,06        13,62      

 Operações com Participantes 3.611.239,28            0,40        

Gestão Terc eirizada: 774.151.586,70    85,97    

 Renda Fixa 550.019.736,77        61,08      

 Renda Variável 195.615.130,97        21,72      

 Investimentos Estruturados 28.516.718,96          3,17        

Total dos Invest imentos 900.444.475,98    100,00  

 Descrição 
 Consolidado 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA  

Taxa mínima atuarial / Índice de referência 

Período de Referência Indexador Taxa de Juros 

01/2014 a 12/2014 INPC 5,50 

 

Documentação responsável 

Documentação 

Nº da ATA 013; 014 Data 27/12/2013 

 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado 

Período Segmento Nome CPF Cargo 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

PLANO Luís Carlos Silva Miranda 306.609.987-34 Diretor-Presidente 

 

Controle de risco 

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco Legal 

Risco Operacional Outros  

 

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Não.  Dispõe de Manual: Não. 

Possui modelo proprietário de risco: Não.   Dispõe de Manual: Não. 

Realiza Estudos de ALM: Sim. 

Observação: Risco Integrado; Risco de Crédito; Risco de Terceirização; Risco Sistêmico. 

 

Alocação dos recursos 

Período de Referência: 01/2014 a 12/2014 

Segmento Mínimo % Máxima % Alvo % 

Renda Fixa 45,00 100,00 65,53 

Renda Variável 0,00 40,00 28,24 

Imóveis 0,00 4,00 0,00 

Empréstimo e Financiamento 0,00 8,00 0,77 

Investimentos Estruturados 0,00 15,00 5,46 

Investimentos no Exterior 0,00 2,00 0,00 

 

A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim. 

Utiliza derivativos? Sim. 
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Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim. 

Existência de sistema de controles internos? Sim. 

Perfis de investimento 

O plano possui perfis de investimentos? Não. 

 

Alocação por emissor 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não 

Aplica 
Tesouro Nacional 0,00 100,00  

Instituição Financeira 0,00 20,00  

Tesouro Estadual ou Municipal 0,00 10,00  

Companhia Aberta com Registro CVM 0,00 10,00  

Organismo Multilateral 0,00 10,00  

Companhia Securitizadora 0,00 10,00  

Patrocinador do Plano de Benefício 0,00 10,00  

FIDC/FIC/FIDC 0,00 10,00  

Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de CIA Aberta 0,00 10,00  

Sociedade de Propósito Específico – SPE 0,00 10,00  

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos 

Estruturados 
0,00 10,00  

  

Concentração por emissor 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não 

Aplica 
% do Capital Volante de uma mesma Cia Aberta 0,00 25,00  

% do Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de uma SPE 0,00 25,00  

% do PL de uma mesma instituição Financeira 0,00 25,00  

% do PL de Fundo de índice referenciado em cesta de ações de 

cia aberta 
0,00 25,00  

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de 

investimento no exterior 
0,00 25,00  

% do PL de Fundos de investimentos classificados no segmento 

investimento no exterior 
0,00 25,00  

% do PL de Fundos de índice no exterior negociados em bolsa de 

valores no Brasil 
0,00 25,00  

% do Patrimônio Separado de certificados de recebíveis com 

Regime Fiduciário 
0,00 25,00  

 

Concentração por investimentos 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não 

Aplica 
% de uma série de títulos ou valores mobiliários 0,00 25,00  

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 0,00 25,00  

% de um mesmo empreendimento imobiliário 0,00 25,00  
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POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

 

Taxa mínima atuarial / Índice de referência 

Participação 
(%) 

Plano/Segmento 
Percentual 

Indexador 
Indexador 

Taxa de 

Juros % a.a 

35,00 Renda Fixa 100,00 DI-CETIP 0,50 

15,00 Renda Fixa 100,00 IMA-B 0,00 

50,00 Renda Fixa 100,00 IMA-B 5+ 0,00 

100,00 Renda Variável 100,00 IBrX 0,00 

100,00 Investimentos Estruturados 100,00 INPC 7,50 

100,00 Imóveis 100,00 INPC 5,50 

100,00 Empréstimos e Financiamentos  100,00 INPC 5,50 

100,00 Investimentos no exterior 100,00 MSCI-WORLD 0,00 

 

Documentação responsável 

Documentação 

Nº da ATA 013; 014 Data 27/12/2013 

 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado 

Período Segmento Nome CPF Cargo 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

PLANO Luís Carlos Silva Miranda 306.609.987-34 Diretor-Presidente 

 

Controle de Risco 

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco Legal 

Risco Operacional Outros  

 

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Não.  Dispõe de Manual: Não. 

Possui modelo proprietário de risco: Não.   Dispõe de Manual: Não. 

Realiza Estudos de ALM: Sim. 

Observação: Risco Integrado; Risco de Crédito; Risco de Terceirização; Risco Sistêmico. 

Alocação dos recursos 

Período de Referência: 01/2014 a 12/2014 

Segmento Mínimo % Máxima % Alvo % 

Renda Fixa 52,00 100,00 69,35 

Renda Variável 0,00 31,00 19,55 

Imóveis 0,00 8,00 8,00 

Empréstimo e Financiamento 0,00 8,00 0,31 

Investimentos Estruturados 0,00 7,00 2,79 

Investimentos no Exterior 0,00 2,00 0,00 
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A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim. 

Utiliza derivativos? Sim. 

Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim. 

Existência de sistema de controles internos? Sim. 

Perfis de investimento 

O plano possui Perfis de investimentos? Não. 

 

Alocação por emissor 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não 

Aplica 

Tesouro Nacional 0,00 100,00  

Instituição Financeira 0,00 20,00  

Companhia Aberta com Registro CVM 0,00 10,00  

Organismo Multilateral 0,00 10,00  

Companhia Securitizadora 0,00 10,00  

Patrocinador do Plano de Benefício 0,00 10,00  

FIDC/FIC/FIDC 0,00 10,00  

Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de CIA Aberta 0,00 10,00  

Sociedade de Propósito Específico – SPE 0,00 10,00  

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos 

Estruturados 

0,00 10,00  

  

Concentração por emissor 

Emissor 
Mínimo 

(%) 
Máximo 

(%) 
Não 

Aplica 

% do Capital Volante de uma mesma Cia Aberta 0,00 25,00  

% do Capital Volante de uma mesma Cia Aberta ou de uma SPE 0,00 25,00  

% do PL de uma mesma instituição Financeira 0,00 25,00  

% do PL de fundos de índice referenciado em cesta de ações de 

cia aberta 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de Investimento classificado no segmento de 

investimentos estruturados 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de investimentos classificados no segmento 

investimento no exterior 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de índice no exterior negociados em bolsa de 

valores no Brasil 

0,00 25,00  

% do Patrimônio Separado de certificados de recebíveis com 

Regime Fiduciário 

0,00 25,00  

 

Concentração por investimentos 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não 

Aplica 

% de uma série de títulos ou valores mobiliários 0,00 25,00  

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 0,00 25,00  

% de um mesmo empreendimento imobiliário 0,00 25,00  
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Rentabilidade 

Plano/Segmento 2012 1º Sem 2013 2014 Não Aplica 

Plano 17,19 -8,69 10,78  

Renda Fixa 18,14 -8,96 9,73  

Renda Variável 14,69 -9,33 13,68  

Investimentos Estruturados 7,68 -1,48 12,88  

Investimentos no Exterior    x 

Imóveis    x 

Operações com Participantes 3,30 6,58 10,78  
 

Observação:  

- As operações com participantes (empréstimos) foram iniciadas em setembro de 2012. 

- Rentabilidade calculada pela TIR Contábil. 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 

Plano de Gestão Administrativa – PGA 

Taxa mínima atuarial / Índice de referência 

Participação 
(%) 

Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros % a.a 

100,00 Renda Fixa 100,00 DI-CETIP 0,00 

 

Documentação responsável 

Documentação 

Nº da ATA 013; 014 Data 27/12/2013 

 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado 

Período Segmento Nome CPF Cargo 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

PLANO Luís Carlos Silva Miranda 306.609.987-34 Diretor-Presidente 

 

Controle de Risco 

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco Legal 

Risco Operacional Outros  

 

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Não.  Dispõe de Manual: Não. 

Possui modelo proprietário de risco: Não.   Dispõe de Manual: Não. 

Realiza Estudos de ALM: Não. 

Observação: Risco Integrado; Risco de Crédito; Risco de Terceirização; Risco Sistêmico. 

 

Alocação dos recursos 

Período de Referência: 01/2014 a 12/2014 

Segmento Mínimo % Máxima % Alvo % 

Renda Fixa 100,00 100,00 100,00 

 

A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim. 

Utiliza derivativos? Sim. 

Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim. 

Existência de sistema de controles internos? Sim. 
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Perfis de Investimento 

O plano possui Perfis de investimentos? Não. 

 

Alocação por emissor 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não Aplica 

Tesouro Nacional 0,00 100,00  

Tesouro Estadual ou Municipal 0,00 10,00  

Companhia Aberta com Registro CVM 0,00 10,00  

Organismo Multilateral 0,00 10,00  

Companhia Securitizadora 0,00 10,00  

Patrocinador do Plano de Benefício 0,00 10,00  

FIDC/FIC/FIDC 0,00 10,00  

Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de 

CIA Aberta 

0,00 10,00  

Sociedade de Propósito Específico – SPE 0,00 10,00  

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos 

Estruturados 

0,00 10,00  

  

Concentração por emissor 

Emissor 
Mínimo 

(%) 
Máximo 

(%) 
Não Aplica 

% do Capital Volante de uma mesma Cia Aberta 0,00 25,00  

% do Capital total de uma mesma Cia Aberta ou de 

uma SPE 

0,00 25,00  

% do PL de uma mesma instituição Financeira 0,00 25,00  

% do PL de fundos de índice referenciado em cesta 

de ações de cia aberta 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de Investimento classificado no 

segmento de investimentos estruturados 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de investimentos classificados no 

segmento investimento no exterior 

0,00 25,00  

% do PL de Fundos de índice no exterior negociados 

em bolsa de valores no Brasil 

0,00 25,00  

% do Patrimônio Separado de certificados de 

recebíveis com Regime Fiduciário 

0,00 25,00  

 

Concentração por investimentos 

Emissor Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Não Aplica 

% de uma série de títulos ou valores mobiliários 0,00 25,00  

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 0,00 25,00  

% de um mesmo empreendimento imobiliário 0,00 25,00  
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Rentabilidade 

Plano/Segmento 2012 1º Sem 2013 2014 Não Aplica 

Plano 8,91 3,61 10,19  

Renda Fixa 8,91 3,61 10,19  

Renda Variável    x 

Investimentos Estruturados    x 

Investimentos no Exterior    x 

Imóveis    x 

Operações com Participantes    x 

 

Observação:  

- As operações com participantes (empréstimos) foram iniciadas em setembro de 2012. 

- Rentabilidade calculada pela TIR Contábil. 
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 

 

Relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais)  

 

 

Relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

ATIVO NOTA 2013 2012
DISPONÍVEL 136 155

REALIZÁVEL 937.466 1.010.590

 Gestão previdenc ial 4 36.527 20.517

 Gestão administ rat ivo 5 461 1.449

 Invest imentos 6 900.478 988.624

 Fundos de investimentos 774.152 916.827

 Investimentos imobiliários 122.682 68.516

 Empréstimos 3.574 2.835

 Financiamentos imobiliários 37 20

 Depósitos judiciais/recursais 33 426

PERMANENTE 101 134

Imobilizado 101 134

TOTAL DO ATIVO 937.703 1.010.879

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO NOTA 2013 2012
EXIGÍVEL OPERACIONAL 7 2.585 2.635

Gestão previdencial 1.575 1.502

Gestão administrativa 761 726

Investimentos 249 407

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 8 210.480 184.635

Gestão previdencial 208.862      181.433

Gestão administrativa -            1.313

Investimentos 1.618 1.889

PATRIMÔNIO SOCIAL 724.638 823.609

Pat rimônio de c obertura do plano 696.005 776.492

 Provisões matemát ic as 833.589 769.035

 Benefícios concedidos 870.507 831.020

 Benefícios a conceder 140.995 131.893

 (-) Provisão matemática a constituir 10 (177.913)     (193.878)     

Equilíbrio técnic o 11 (137.584)  7.457      

 Resultados realizados (137.584)  7.457      

 Superávit técnico acumulado -            7.457

 (-) Déficit Técnico Acumulado (137.584)     -            

Fundos 12 28.633 47.117

Fundos previdenciais 21.208 41.731

Fundos administrativos 7.198 5.255

Fundos de investimentos 227 131

TOTAL  DO  PASSIVO 937.703 1.010.879
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

Consolidado 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012 Variação 
A) Pat rimônio soc ial -  Iníc io do exerc íc io 823.609 685.713 20,11

1. Adiç ões 67.911     235.483   (71,16)

(+) Contribuições previdenciais 60.223       36.663       64,26

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial -            192.327      (100,00)

(+) Receitas administrativas 6.215         6.002         3,55

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão administrativa 439            385            14,03

(+) Reversão de Contingências - Gestão administrativa 938            -            100            

(+) Constituição de fundo de investimento 96             106            (9,43)

2. Dest inações (166.882)  (97.587)   71,01

(-) Benefícios (98.651)      (72.660)      35,77

(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão previdencial (34.031)      -            100,00

(-) Constituição de contingências - Gestão previdencial (28.551)      (18.803)      51,84

(-) Despesas administrativas (5.649)        (6.092)        (7,27)

(-) Constituição de contingências - Gestão administrativa -            (32)            (100,00)

(-) Reversão de fundo de investimento -            -            -            

3. Ac résc imo/dec résc imo no at ivo líquido (1+2) (98.971)   137.896   (171,77)

(+/-) Provisões matemáticas 64.554       92.136       (29,94)

(+/-) Superávit (déficit) técnico do exercício (145.041)     6.962         (2.183,32)    

(+/-) Fundos previdenciais (20.523)      38.430       (153,40)

(+/-) Fundos administrativos 1.943         262            641,60

(+/-) Fundos dos investimentos 96             106            (9,43)

4. Operações t ransitórias

B) Pat rimônio soc ial -  F inal do exerc íc io (A+3) 724.638 823.609 (12,02)

Descrição

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO  

 

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

2013 2012 Variação
A) At ivo líquido -  Iníc io do exerc íc io 548.511 444.733 23,33

1. Adiç ões 48.335     184.186   (73,76)

(+) Contribuições previdenciais 48.335       31.571       53,10

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial -            152.615      (100,00)

2. Dest inações (121.409)  (80.408)   50,99

(-) Benefícios (83.288)      (59.786)      39,31

(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (7.812)        -            100,00

(-) Constituição de contingências - Gestão previdencial (28.363)      (18.706)      51,63

(-) Custeio administrativo (1.946)        (1.916)        1,57

3. Ac résc imo/dec résc imo no at ivo líquido (1+2) (73.074)   103.778   (170,41)

(+/-) Provisões matemáticas 48.831       59.628       (18,11)

(+/-) Fundos previdenciais (21.258)      38.870       (154,69)      

(+/-) Superávit (déficit) técnico do exercício (100.647)     5.280         (2006,19)

B) At ivo líquido -  F inal do exerc íc io (A+3) 475.437 548.511 (13,32)

C) Fundos não previdenc iais 3.949 2.633 49,98

(+/-) Fundos administrativos 3.751         2.518         48,97

(+/-) Fundos dos investimentos 198            115            72,17

Descrição

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2013 2012 Variação
A) At ivo líquido -  Iníc io do exerc íc io 269.712 235.962 14,30

1. Adiç ões 15.040     48.015     (68,68)

(+) Contribuições previdenciais 15.040       8.302         81,16

(+) Resultado positivo dos investimentos - Gestão previdencial -            39.713       (100,00)

(+) Reversão de contigências - Gestão previdencial -            -            -            

2. Dest inações (42.977)   (14.265)   201,28

(-) Benefícios (15.363)      (12.874)      19,33

(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial (26.219)      -            100,00

(-) Constituição de contingências - Gestão previdencial (188)          (97)            93,81

(-) Custeio administrativo (1.207)        (1.294)        (6,72)

3. Ac résc imo/dec résc imo no at ivo líquido (1+2) (27.936)   33.750     (182,77)

(+/-) Provisões matemáticas 15.723       32.508       (52)            

(+/-) Fundos previdenciais 735            (441)          (266,67)

(+/-) Superávit (déficit) técnico do exercício (44.394)      1.682         (2739,36)

B) At ivo líquido -  F inal do exerc íc io (A+3) 241.776 269.712 (10,36)

C) Fundos não previdenc iais 3.476 2.753 26,26

(+/-) Fundos administrativos 3.447         2.737         25,94

(+/-) Fundos dos investimentos 29             16             81,25

Descrição

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO 

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

(Em milhares de Reais) 

 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

Descrição 2013 2012 Variação
1. At ivos 690.678   735.472   (6,09)

Disponível 23          27          (14,81)

Recebível 39.163     22.321     75,45

Invest imento 651.492   713.124   (8,64)

 Fundos de investimento 526.928      642.618      (18,00)

 Investimentos imobiliários 122.682      68.516       79,06

 Empréstimos 1.811         1.544         17,29

 Financiamentos imobiliários 37             20             85,00

 Depósitos judiciais/recursais 34             426            (92,02)

2. Obrigações 211.292   184.329   14,63

Operacional 2.163         2.184         (0,96)

Contingencial 209.129      182.145      14,81

3. Fundos não previdenc iais 3.949      2.633      49,98

Fundos administrativos 3.751         2.518         48,97

Fundos dos investimentos 198            115            72,17

4. Resultados a realizar -         -         0,00

5. At ivo líquido (1-2-3-4) 475.437   548.510   (13,32)

Provisões matemáticas 558.471      509.640      9,58

Déficit técnico (100.647)     -            (100,00)

Fundos previdenciais 17.613       38.870       (54,69)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Descrição 2013 2012 Variação
1. At ivos 247.548   274.651   (9,87)

 Disponível 51          69          (26,09)

 Recebível 5.005      3.894      28,53

 Invest imento 242.492   270.688   (10,42)

 Fundos de investimento 240.728      269.397      (10,64)

 Empréstimos 1.763         1.291         36,56

2. Obrigações 2.296      2.186      5,03

 Operacional 945            1.009         (6,34)

 Contingencial 1.351         1.177         14,78

3. Fundos não previdenc iais 3.476      2.753      26,26

 Fundos administrativos 3.447         2.737         25,94

 Fundos dos investimentos 29             16             81,25

4. Resultados a realizar -         -         0,00

5. At ivo líquido (1-2-3-4) 241.776   269.712   (10,36)

 Provisões matemáticas 275.118      259.395      6,06

 Superávit/déficit Técnico (36.937)      7.457         (595,33)

 Fundos previdenciais 3.595         2.860         25,70

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS  

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012 Variação
Provisões Técnic as (1+2+3+4+5) 687.171      732.954     (6,25)

1. Provisões Matemát ic as 558.471      509.640     9,58

 1.1. Benefíc ios Concedidos 719.108      695.471     3,40

  Contribuição Definida -                -              0,00

  Benefício Definido 719.108          695.471        3,40

 1.2. Benefíc ios a Conceder 4.264         4.521        (5,68)

  Contribuição Definida -                -              0,00

  Saldo de contas - Parcela patrocinador(es)/instituidor(es) -                -              0,00

  Saldo de contas - Parcela participantes -                -              0,00

  Benefício Definido 4.264             4.521           (5,68)

 1.3. (- ) Provisões Matemát ic as a Const ituir 164.901      190.352     (13,37)

  (-) Serviço Passado 109.956          112.847        (2,56)

  (-) Patrocinador(es) 109.956          112.847        (2,56)

  (-) Déficit Equacionário 54.945           77.505          (29,11)

  (-) Patrocinador(es) 54.945           77.505          (29,11)

2. Equilíbrio Técnic o (100.647)     -           (100,00)

 2.1. Resultados Realizados (100.647)     -           (100,00)

  Superávit técnico acumulado -                -              0,00

  Reserva de contigência -                -              0,00

  Reserva para revisão do plano -                -              0,00

  (-) Déficit técnico acumulado (100.647)         -              (100,00)

 2.2. Resultados a Realizar -            -           0,00

3. Fundos 17.811        38.986       (54,31)

 3.1. Fundos Previdenc iais 17.613        38.871       (54,69)

 3.2. Fundos de Invest imentos -  Gestão Previdenc ial 198            115           72,17

4. Exigível Operac ional 2.407         2.183        10,26

 4.1. Gestão Previdenc ial 2.163         1.781        21,45

 4.2. Invest imentos -  Gestão Previdenc ial 244            402           (39,30)

5. Exigível Cont ingenc ial 209.129      182.145     14,81

 5.1. Gestão Previdenc ial 207.511      180.256     15,12

 5.2. Invest imentos -  Gestão Previdenc ial 1.618         1.889        (14,35)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012 Variação
Provisões Técnic as (1+2+3+4+5) 244.104   271.914   (10,23)

1. Provisões Matemát ic as 275.118   259.395   6,06

 1.1. Benefíc ios Concedidos 151.399   135.548   11,69

  Contribuição Definida 1.581         2.225         (28,94)

  Benefício Definido 149.818      133.323      12,37

 1.2. Benefíc ios a Conceder 136.731   127.373   7,35

  Contribuição Definida 122.285      122.182      0,08

  Saldo de contas - Parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 67.666       60.321       12,18

  Saldo de contas - Parcela participantes 54.619       61.861       (11,71)

  Benefício Definido 14.446       5.191         178,29

 1.3. (- ) Provisões Matemát ic as a Const ituir 13.012     3.526      269,03

  (-) Déficit Equacionário 13.012       3.526         269,03

  (-) Patrocinador(es) 13.012       3.526         269,03

2. Equilíbrio Técnic o (36.937)   7.457      (595,33)

 2.1. Resultados Realizados (36.937)   7.457      (595,33)

  Superávit técnico acumulado -            7.457         (100,00)

   Reserva de contingência -            7.457         (100,00)

  Reserva para revisão do plano -            -            0,00

  (-) Déficit técnico acumulado (36.937)      -            100,00

 2.2. Resultados a Realizar -         -         0,00

3. Fundos 3.624      2.876      26,01

 3.1. Fundos Previdenc iais 3.595      2.860      25,70

 3.2. Fundos de Invest imentos -  Gestão Previdenc ial 29          16          81,25

4. Exigível Operac ional 948         1.009      (6,05)

 4.1. Gestão Previdenc ial 945         1.005      (5,97)

 4.2. Invest imentos -  Gestão Previdenc ial 3            4            (25,00)

5. Exigível Cont ingenc ial 1.351      1.177      14,78

 5.1. Gestão Previdenc ial 1.351      1.177      14,78

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Consolidado  

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012 Variação
A) Fundo administ rat ivo do exerc íc io anterior 5.255      4.993      5,25

1. Custeio da gestão administ rat iva 7.592      6.393      18,75

 1.1. Receitas 7.592      6.393      18,75

  Custeio administrativo da gestão previdencial 3.153         3.210         (1,78)

  Custeio administrativo dos investimentos 3.043         2.769         9,90

  Taxa de administração de empréstimo e financiamentos 19             22             (13,64)

  Resultado positivo dos investimentos 439            385            14,03

  Reversão de contingências 938            7               13.300       

2. Despesas administ rat ivas 5.649      6.131      (7,86)

 2.1. Administ raç ão previdenc ial 3.650      3.423      6,63

  Pessoal e encargos 1.891         1.825         3,62

  Treinamentos/congressos e seminários 19             28             (32,14)

  Viagens e estadias 26             32             (18,75)

  Serviços de terceiros 1.356         1.107         22,49

  Despesas gerais 337            372            (9,41)

  Depreciações e amortizações 21             20             5,00

  Contingências -            39             (100,00)

 2.2. Administ raç ão dos invest imentos 1.999      2.708      (26,18)

  Pessoal e encargos 1.271         1.341         (5,22)

  Treinamentos/congressos e seminários 16             21             (23,81)

  Viagens e estadias 13             20             (35,00)

  Serviços de terceiros 374            951            (60,67)

  Despesas gerais 304            355            (14,37)

  Depreciações e amortizações 21             20             5,00

3. Resultado negat ivo dos invest imentos -         -         0,00

4. Sobra/insufic iênc ia da gestão administ rat iva (1-2-3) 1.943      262         641,60

5. Const ituiç ão/reversão do fundo administ rat ivo (4) 1.943      262         641,60

6. Operações t ransitórias -         -         0,00

B) Fundo administ rat ivo do exerc íc io atual (A+5+6) 7.198      5.255      36,97

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012 Variação
A) Fundo administ rat ivo do exerc íc io anterior 2.518      2.832      (11,09)

1. Custeio da gestão administ rat iva 5.412      4.285      26,30

 1.1. Receitas 5.412      4.285      26,30

  Custeio administrativo da gestão previdencial 1.946         1.916         1,57

  Custeio administrativo dos investimentos 2.405         2.078         15,74

  Taxa de administração de empréstimos e financiamentos 10             12             (16,67)

  Resultado positivo dos investimentos 312            274            13,87

  Reversão de contingências 739            5               14.680       

2. Despesas administ rat ivas 4.179      4.599      (9,13)

 2.1. Administ raç ão previdenc ial 2.714      2.498      8,65

  2.1.1. Despesas c omuns 2.404      2.133      12,71

  2.1.2. Despesas espec íf ic as 310         365         (15,07)

   Pessoal e encargos -            -            0,00

   Viagens e estadias -            1               (100,00)

   Serviços de terceiros 272            291            (6,53)

   Despesas gerais 38             27             40,74

   Contigências -            46             (100,00)

 2.2. Administ raç ão dos invest imentos 1.465      2.101      (30,27)

  2.2.1. Despesas c omuns 1.407      1.440      (2,29)

  2.2.2. Despesas espec íf ic as 58          661         (91,23)

   Viagens e estadias -            1               (100,00)

   Serviços de terceiros 27             618            (95,63)

   Despesas gerais 31             42             (26,19)

3. Resultado negat ivo dos invest imentos -         -         0,00

4. Sobra/insufic iênc ia da gestão administ rat iva (1-2-3) 1.233      (314)       (492,68)

5. Const ituiç ão/reversão do fundo administ rat ivo (4) 1.233      (314)       (492,68)

B) Fundo administ rat ivo do exerc íc io atual (A+5) 3.751      2.518      48,97

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV 

Relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

 (Em milhares de Reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012 Variação

A) Fundo administ rat ivo do exerc íc io anterior 2.737      2.161      26,65

1. Custeio da gestão administ rat iva 2.181      2.111      3,32

 1.1. Receitas 2.181      2.111      3,32

  Custeio administrativo da gestão previdencial 1.207         1.294         (6,72)

  Custeio administrativo dos investimentos 638            691            (7,67)

  Taxa de administração de empréstimos e financiamentos 10             10             0,00

  Resultado positivo dos investimentos 127            112            13,39

  Reversão de contingências 199            4               4.875         

2. Despesas administ rat ivas 1.471      1.535      (4,17)

 2.1. Administ raç ão Previdenc ial 936         929         0,75

  2.1.1. Despesas c omuns 874         875         (0,11)

  2.1.2. Despesas espec íf ic as 62          54          14,81

    Viagens e estadias -            1               (100,00)

    Serviços de terceiros 50             44             13,64

    Despesas gerais 12             9               33,33

 2.2. Administ raç ão dos invest imentos 535         606         (11,72)

  2.2.1. Despesas c omuns 519         588         (11,73)

  2.2.2. Despesas espec íf ic as 16          18          (11,11)

   Serviços de terceiros 4               10             (60,00)

   Despesas gerais 12             8               50,00

3. Resultado negat ivo dos invest imentos -         -         0,00

4. Sobra/insufic iênc ia da gestão administ rat iva (1-2-3) 710         576         23,26

5. Const ituiç ão/reversão do fundo administ rat ivo (4) 710         576         23,26

B) Fundo administ rat ivo do exerc íc io atual (A+5) 3.447      2.737      25,94

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

 (Expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado em contrário) 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros (“Fundação” ou “Brasiletros” ou 
“Entidade”) é uma entidade fechada de previdência 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 Portaria 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. 

 

Em conformidade com o Artigo nº 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a Fundação 
não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou 

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, denominado Plano de Complementação de Aposentadoria (PCA). Em 
decorrência do déficit atuarial registrado nesse plano até 1998, e 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 Deliberativo em 21 de fevereiro de 2006, 

em cumprimento à Instrução Normativa SPC nº 9, 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 5 de abril de 2007, foi aprovado pela Secretaria de 

Previdência Complementar - SPC o convênio de adesão da Endesa Brasil S.A. ao PACV, 
tornando-se esta, dessa forma, uma nova patrocinadora do referido plano administrado 
pela Fundação. Desde então a descrição dos planos de benefícios é a seguinte: 
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Plano de Benefício CNPB Modalidade Patrocinador 
Plano de Aposentadoria - PCA 1972000111 BD Ampla Energia e Serviços S.A. 

Plano de Aposentadoria de 

Contribuição Variável - PACV 

1999000374 CV Ampla Energia e Serviços S.A. 

Brasiletros 

Endesa Brasil S.A. 

 

 
No ano de 2008, foi realizada uma alteração no Regulamento do PACV, extinguindo-se 
o benefício de aposentadoria na forma de renda vitalícia 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.  

 

A nova regra aplica-se aos novos participantes ingressos no referido plano a partir de 
14 de agosto de 2008, para os quais só serão concedidos, doravante, benefícios de 

aposentadoria na modalidade de renda certa (5 anos no mínimo, e 20 anos no 
máximo). Para os participantes remanescentes, ficam valendo as regras anteriores que 
permitiam a opção entre renda certa e renda vitalícia. 

 
Em 2013, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC aprovou 

as alterações propostas para os Regulamentos do PCA e PACV, por meio das Portarias 
nº 486 e nº 490, de 16/09/2013, publicadas no Diário Oficial da União em 17/09/2013, 
que tornaram os planos de benefícios mais seguros, abrangentes, alinhados as novas 

perspectivas da conjuntura econômica do país e mais adequados ao perfil dos 
participantes e assistidos dos planos. 

 
Antes do envio da proposta para análise da PREVIC, a Fundação apresentou aos 
participantes uma síntese das alterações que pretendia promover nos regulamentos 

dos planos. Dentre as alterações propostas, que visaram preservar a liquidez, solvência 
e equilíbrio dos planos no longo prazo, destacam-se: no PCA e PACV, a necessidade de 

cadastramento de beneficiários no plano para efeito de recebimento de qualquer 
benefício; reconhecimento do parceiro de união homoafetiva como beneficiário; 
somente no PACV, a retirada da garantia do Índice Pré-Fixado para correção das novas 

contribuições normais de patrocinadora a partir da data de publicação da aprovação do 
Regulamento; suspensão automática de contribuições para participantes em auxílio-

doença, facultando a opção por mantê-las e inclusão de tratativas para os casos de 
transferência de participante para outra empresa do mesmo grupo econômico, não 

patrocinadora da Fundação. 

 
Composição do quadro de participantes da Fundação: 

 

 
 

 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

At ivos 26 1.132 1.158 27 1136 1.163

Assist idos 1.440 462 1.902 1477 464 1941

Pensionistas 658 63 721 649 59 708

Autopat roc inados - 7 7 - 13 13

Diferidos 1 64 65 1 65 66

Total 2.125 1.728 3.853 2.154 1.737 3.891

Descrição
2013 2012



 

BRASILETROS  

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO - 2013 57 

 

 
 

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar - CNPC.  

 
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 e os quadros das notas explicativas estão apresentados 
em milhares de reais.  

 
De acordo com as normas específicas, são apresentadas as seguintes demonstrações, 
respectivamente com a finalidade de evidenciar:  

 

 Balanço Patrimonial: De forma consolidada, os saldos das contas de ativo, passivo e 
patrimônio social dos planos; 

 

 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS: De forma consolidada, as 
modificações ocorridas no Patrimônio Social dos planos; 

 

 Demonstração do Ativo Líquido - DAL: Por plano de benefícios, a composição do 
ativo líquido disponível para cobertura das obrigações atuariais; 

 

 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL: Por plano de benefícios, as 
mutações ocorridas no Ativo Líquido ao final do exercício; 

 

 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA: Por plano de benefício, o 
resultado da atividade administrativa da Fundação e as mutações do fundo 
administrativo ocorridas ao final do exercício; e 

 

 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT: Por plano de 
benefícios, a composição das Provisões Técnicas. 

 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

At ivos 69 39 39 68 38 39

Assist idos 69 62 67 68 61 66

Pensionistas 66 55 65 64 55 63

Autopat roc inados - 43 43 - 44 44

Diferidos 65 40 41 64 39 40

IDADE MÉDIA 67 48 51 66 47 50

2013 2012Descrição
Idade



 

BRASILETROS  

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO - 2013 58 

As demonstrações contábeis consolidadas incluem os saldos das contas dos Planos de 
Benefícios PCA, PACV e do PGA. Cada Plano de Benefícios tem sua contabilidade 
estruturada em Gestão Previdencial e Investimentos. 

 

A moeda funcional e de apresentação destas demonstrações contábeis é o Real (R$).  
Essa é a moeda do principal ambiente econômico em que a Fundação opera. A 
Fundação não possui ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira 
na data do fechamento das suas demonstrações contábeis. 

 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 
estão sendo reapresentadas com o objetivo de melhor apresentar o saldo a receber 
referente ao contrato de dívida com a patrocinadora como redutora das provisões 
matemáticas na rubrica de provisão matemática a constituir, de acordo com a 
Instrução da Secretaria de Previdência Complementar nº 34 de 24 de setembro de 
2009 no Anexo B - função e funcionamento das contas.  
 
Seguem abaixo os impactos decorrentes da reclassificação mencionada acima: 

 

 
 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1. Resultado das operações 

Conforme legislação vigente, os lançamentos contábeis são registrados pelo regime 
de competência. Na apuração do resultado são computadas as receitas, as adições 
e as variações positivas auferidas no mês, independente da sua efetiva realização, 
bem como as despesas, as deduções e variações negativas pagas ou incorridas no 
mês correspondente. 

Exceção feita às receitas de contribuições de autopatrocinados, cuja escrituração é 
feita com base no regime de caixa.   

 

31/12/2012 31/12/2012

(Reapresentado) (Divulgado)

Gestão Previdencial do Realizável 20.517  210.869 

Provisão matemática a constituir -193.878 -3.526

31/12/2012 31/12/2012

(Reapresentado) (Divulgado)

Patrimônio Social - Início do exercício 685.713 876.065

 
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 31/12/2012 31/12/2012

 Plano (PCA) (Reapresentado) (Divulgado)

Ativo líquido - Início do exercício 444.733 635.085

Demonstração do Ativo Líquido 31/12/2012 31/12/2012

Plano (PCA) (Reapresentado) (Divulgado)

Recebível 22.321 212.673

Provisão Matemática 509.640 699.992

Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos de Benefícios 31/12/2012 31/12/2012

Plano (PCA) (Reapresentado) (Divulgado)

(-) Provisões Matemáticas a Constituir 190.352 -

(-) Serviço Passado 112.847 -

(-) Déficit Equacionário 77.505 -

Balanços Patrimoniais Consolidados 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
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3.2. Ativo realizável 

Gestão previdencial - Registra as contribuições apuradas mensalmente, devidas 

pelas patrocinadoras e pelos participantes, no final de cada mês e os valores 

depositados judicialmente relativos às contingências da gestão previdencial. 

Adicionalmente, registra as contribuições contratadas com a patrocinadora Ampla 

Energia e Serviços S.A. no ano de 2012 e para 2013 o saldo das contribuições 

contratadas foi transferido para as Provisões Matemáticas a Constituir conforme 

Instrução da Secretaria de Previdência Complementar nº 34, de 24 de setembro de 

2009 (Vide nota explicativa nº 10.1).  

Gestão administrativa - Registra os direitos a receber, as despesas futuras, os 

adiantamentos concedidos a empregados e valores a receber da taxa das 

Patrocinadoras, de operações necessárias ao gerenciamento da administração dos 

planos de benefícios, ao controle e à administração dos investimentos. 

Investimentos - A Política de Investimentos compreende um conjunto de medidas e 

diretrizes que direciona a gestão dos ativos dos planos de benefícios, no médio e 

longo prazo, que é definido nos estudos de ALM (“Asset Liability Management”) 

através do gerenciamento de ativos e passivos. 

Os investimentos da Fundação estão alocados em fundos de investimento 

exclusivos e de mercado registrados pelo valor da quota na data do balanço, 

imóveis e empréstimos a participantes.  

Seguem os principais segmentos adotados nas aplicações financeiras: 

a) Fundos de investimento: 

 
(a.1) Renda fixa 

Os 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. 

(a.2) 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 investimentos. 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.   
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(a.3) Multimercado 

Os fundos classificados como “multimercado” possuem políticas de 

investimentos que envolvem diversos fatores de risco, não tendo o 

compromisso de concentração em nenhum fator específico. 

(a.4) Direitos creditórios 

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.  

(a.5) Participações 

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 subscrição, 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. 

(a.6) Imobiliário 

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.  

b) Investimentos imobiliários 

 
São demonstrados ao custo de aquisição ou construção, ajustados ao valor de 

mercado, e depreciados pelo método linear pelas taxas estabelecidas em função de 

vida útil remanescente, com base nos laudos de avaliação. 

c) Empréstimos e Financiamentos 
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(c.1) Empréstimos 

A partir de setembro de 2012, iniciou-se a concessão de empréstimo simples 

aos participantes ativos e assistidos. Sobre a operação incide taxa de juros, 

de equivalência mensal da composição do INPC e da taxa de juros anual 

adotada na avaliação atuarial definida como meta do plano de benefícios, 

acrescida de 2% a.a. No ato da concessão são descontadas a taxa do FRGE 

(Fundo de Reserva de Garantia de Empréstimo) destinada à cobertura do 

saldo devedor do empréstimo em caso de falecimento, a taxa de 

administração de 0,75% para cobertura das despesas administrativas e o 

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), conforme legislação vigente. 

(c.2) Financiamentos Imobiliários 

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 definitiva para o equacionamento da carteira de 

operações com participantes, segmento de financiamento imobiliário, 

deflagrada entre os anos de 1992 a 1994. Esta foi submetida à apreciação da 

Secretária 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. O Conselho Deliberativo da Fundação decidiu 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 Secretaria, 

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, o Conselho Deliberativo 

decidiu em reunião de 11 de outubro de 2005, oferecer um desconto de 70% 

sobre o saldo devedor atualizado até o vencimento contratual. 

 

3.3. Permanente 

Representado pelos bens de uso próprio, é demonstrado ao custo de aquisição 
menos a depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear com base nas 
seguintes taxas anuais: 
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3.4. Exigível operacional 

Gestão previdencial - Registra o valor da folha de benefícios a pagar e seu 

respectivo imposto de renda retido na fonte a recolher, repasse para os sindicatos 

e para a patrocinadora Ampla do plano médico e odontológico, 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 tributos. 

Investimentos - Registra serviços de terceiros contratados para execução de obras 

nos imóveis. 

 

3.5. Exigível contingencial 

As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas 
tendo como base o Pronunciamento CPC nº 25 do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e considerando a avaliação da Administração e de seus 
consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir prováveis perdas 
decorrentes desses processos (vide nota explicativa nº 8 - Exigível Contingencial). 

 

3.6. Exigível atuarial 

As provisões matemáticas representam o total dos compromissos da Fundação com 
seus participantes ativos ou assistidos e as dívidas contratadas com as 
patrocinadoras com cláusula de reajuste atuarial, calculadas por atuário externo 
Mercer Human Resource Consulting Ltda. 

 

3.7. 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 

Descrição Alíquota Anual 
Móveis e utensílios; 10%

Máquinas e equipamentos; 10%

Instalações 10%

Sistema de comunicação 10%

Sistema de segurança 10%

Computadores e periféricos; 20%

Refrigeradores e ventiladores 25%



 

BRASILETROS  

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO - 2013 63 

registros das operações administrativas são realizados 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 obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos 
dos planos. 

Para determinação do saldo do fundo administrativo de cada plano de benefício à 
Fundação utiliza o seguinte critério: 

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

(b) Despesas específicas: alocadas diretamente ao plano de beneficio e a gestão 
que as originou; 

(c) Despesas comuns: Os custos administrativos são determinados 
proporcionalmente à participação operacional de cada área nos respectivos 
programas. 

 
Esses custos da gestão previdencial e de investimentos representaram, no ano de 
2013, respectivamente, 62,99% e 37,01% e em 2012, foi de 59,76% e 40,24%, 
do total geral das despesas comuns. 

O critério de rateio entre planos para a gestão previdencial e de investimento foi 
definido em razão dos recursos garantidores de cada plano. O rateio dos custos 
administrativos de 2013 e 2012 foram calculados com 73% em 2013 e 71% em 
2012 para o Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA, e de 27% em 
2013 e 29% em 2012 para Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - 
PACV. 

 

3.8. Premissas e estimativas contábeis  

A Administração se utiliza de julgamentos na determinação e registro de 
estimativas contábeis. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos 
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. As principais mensurações 
patrimoniais que utilizam estimativas ou premissas por parte da Administração 
são: provisão para demandas previdenciais, trabalhistas, fiscais e cíveis, valor justo 
de determinados instrumentos financeiros, valor justo dos ativos imobiliários, 
ativos intangíveis, definição da vida útil de determinados ativos, passivos atuariais 
e outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. 
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 4. REALIZÁVEL DA GESTÃO PREVIDENCIAL 

 

O demonstrativo da composição consolidada do realizável da gestão previdencial é 

como segue: 

 

 
 

As contribuições das patrocinadoras são registradas pelo regime de competência e 
recebidas até o quarto dia útil do mês subsequente. Apenas as contribuições de 
autopatrocinados são escrituradas no regime de caixa. 

Os depósitos judiciais e recursais vinculados a processos envolvendo a gestão 
previdencial são atualizados pela variação da caderneta de poupança até a data do 
fechamento do balanço. 

 

 5. REALIZÁVEL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

A composição dos realizáveis da gestão administrativa em 31 de dezembro de 2013 e 
de 2012 é a seguinte: 

 

 

Patrocinadora Ampla 2013 2012
Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 2 3

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 558 316

Total das Contribuiç ões normais do mês 560 319

Contribuiç ões ext raordinárias

 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV  152            -

Total 712 319

Patrocinadora Endesa 2013 2012
Contribuiç ões normais do mês

 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 22 15

Depósito Judic ial

 Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 35.365 19.755

 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 414 424

Total 35.779 20.180

Outros realizáveis

 Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 14 3

Total 36.527 20.517

Descrição 2013 2012
Contribuição taxa PGA 420 577

Despesas futuras 4 3

Adiantamento a empregados 36 34

Depósitos judiciais - 834

Outros 1 1

Total 461 1449
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O valor depositado judicialmente a título de garantia para o processo de natureza 
trabalhista foi baixado em razão do pagamento integral do débito.  Já a tributária foi 
reavida em decorrência de decisão administrativa favorável à Fundação. 

 

6. INVESTIMENTOS 
 

A composição da carteira de investimentos, segregada por plano, está demonstrada 
nas tabelas abaixo: 

 

6.1. Fundos de investimento: 

 

 

PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado

Fundo de Renda Fixa

   - HSBC CTVM S.A. - - - - 336.443 - - 336.443

   - Santander Brasil S.A 287.355 - - 287.355 - - - -

   - BTG Pactual Serv. Fin. DTVM 1.771 2.568 - 4.339 1.747 3.102        - 4.849

   - Itaú Unibanco S/A 15           -         - 15             -            -        -             -

Total dos fundos em Renda Fixa 289.141 2.568         - 291.709 338.190 3.102        - 341.292

Fundo de Ações

   - Banco Bradesco Asset Management 32.358 4.058 - 36.416 29.144 2.043 - 31.187

   - Santander Brasil S.A 48.668 36.670 - 85.338 48.133 35.410 - 83.543

   - HSBC Bank Brasil S.A 22.214 2.747 - 24.961 23.364 3.000 - 26.364

   - INTRAG DTVM S.A. 1.785 1.265 - 3.050 2.035 1.644 - 3.679

   - Banco Votorantim Asset Management - 144 - 144 - 191 - 191

   - BEM DTVM Ltda. - 1.900 - 1.900 - 1.960 - 1.960

   - Banco Itaucard S.A. 6.091 7.067 - 13.158 6.776 7.175 - 13.951

   - Banco Fator S.A. 352 - - 352 396 - - 396

   - BTG Pactual Serv. Fin. DTVM 6.177 4.260 - 10.437 373 1.339 - 1.712

   - Banco BNP Paribas Brasil S.A - 637 - 637 - 750 - 750

   - Sul América Investimentos DTVM S.A. 4.674 5.984 - 10.658             - 2.500        - 2.500

   - BNY MELLON Serviços Financeiros 

       DTVM S.A.            - 8.565        - 8.565            -            -        -             -

Total dos fundos em Ações 122.319 73.297        - 195.616 110.221 56.012        - 166.233

Fundo de Mult imerc ado

   - HSBC Bank Brasil S.A 26.229 - - 26.229 42.067 - - 42.067

   - Banco BNP Paribas Brasil S.A - 77.357 - 77.357 - 119.750 - 119.750

   - Banco Alfa de Investimentos S.A 18.102 - - 18.102 14.886 - - 14.886

   - Banco Bradesco Asset Management 17.711 - - 17.711 50.873 - - 50.873

   - Santander Brasil S.A - 74.063 - 74.063 - 78.997 - 78.997

   - Banco Votorantim Asset Management 33.289 - - 33.289 71.581 - - 71.581

   - Banco Itaucard S.A. - - 6.496 6.496 - - 4.811 4.812

   - BNY MELLON Serviços Financeiros

        DTVM S.A.          -            -         -            -            - 1.567        - 1.567

Total dos fundos Multimercado 95.331 151.420 6.496 253.247 179.407 200.314 4.811 384.533

Fundo de Direitos Creditórios

   - Caixa Econômica Federal 5.064 - - 5.064 5.049 - - 5.049

   - Vinci Partners           - - -            - 251 108         - 359

Total do fundo Direito Creditório 5.064 - - 5.064 5.300 108         - 5.408

Fundo de Part ic ipações

   - Rio Bravo Investimentos Ltda. 15.073 10.048 - 25.121 9.500 6.063         - 15.563

Total do fundo de Participações 15.073 10.048 - 25.121 9.500 6.063         - 15.563

Fundo Imobiliário

   - Citibank DTVM S.A. - 1.243 - 1.243 - 1.038 - 1.038

   - Rio Bravo Investimentos Ltda. - 2.152 - 2.152 - 2.240 - 2.240

   - BNY MELLON Serviços Financeiros

        DTVM S.A.            -            -         -             -             - 520         - 520

Total do fundo Imobiliário            - 3.395         - 3.395             - 3.798         - 3.798

Total dos fundos de investimento 526.928 240.728 6.496 774.152 642.618 269.397 4.811 916.827

Fundos de Investimentos
2013 2012
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6.1.1. Composição dos ativos de Renda Fixa 

A composição dos ativos integrantes da carteira de renda fixa dos fundos de 

investimentos, que estão em sua totalidade marcados a mercado, com as faixas de 

vencimentos atendendo à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, é 

apresentada a seguir: 

 

 
 

 

2013 2012
Venc imento dos t ítulos

Até 60 dias 147 26.453

De 61 a 180 dias 59 13.694

De 181 a 360 dias 4.659 3.088

Acima de 360 dias 375.175 467.533

Total 380.040 510.768

Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA
Para negociação

CDB 7.136 11.881 16.026 25.966

Debêntures 21.426 22.362 33.530 37.074

Letras Financeiras 8.537 8.821 13.600 14.454

Letras Financeiras do Tesouro - LFT 372 395 1.655 6.420

Letras do Tesouro Nacional - LTN - - 2.592 5.017

Letras do Tesouro Nacional - LTN O 3.011 3.012 26.240 23.617

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 267.000 323.993 238.673 397.359

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B O 9.575 9.576 - -

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F O - - 146 146

DPGE - - 394 459

Outros             -             -            - 257

Total 317.057 380.040 332.856 510.768

Valor de 

Mercado

Custo mais 

rendimentos

Valor de 

Mercado

2013 2012

Títulos para negociação Custo mais 

rendimentos

2013 2012
Venc imento dos t ítulos

Até 60 dias - 31.963

De 61 a 180 dias 8.471 14.482

De 181 a 360 dias 4.309 12.563

Acima de 360 dias 138.804 134.482

Total 151.584 193.490

Para negociação
Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV

CDB 3.350 5.546 12.682 16.937

Debêntures 10.607 9.624 18.620 20.525

Letras Financeiras 1.200 1.131 4.200 5.044

Letras Financeiras do Tesouro - LFT 8.386 8.595 3.267 17.799

Letras do Tesouro Nacional - LTN - - 2.980 2.896

Letras do Tesouro Nacional - LTN O - - 4.028 4.029

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 2.843 2.845 69.166 104.909

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B O 141.428 122.847 - -

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F - - 1.000 21.351

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F O 862 996 20.243             -

Total 168.676 151.584 136.186 193.490

Títulos para negociação

2013 2012

Custo mais 

rendimentos

Valor de 

Mercado

Custo mais 

rendimentos

Valor de 

Mercado
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Os valores acima estão sendo apresentados líquidos de provisões para perdas. São 

valores líquidos prováveis de realização obtidos mediante adoção de técnica ou 

modelo de precificação. 

 

6.2. Investimentos Imobiliários: 

Os imóveis estão alocados no PCA e têm a composição a seguir: 

 

 

 

Os imóveis que compõem a carteira de investimentos imobiliários foram avaliados 

a valor de mercado em dezembro de 2013. A Fundação reconheceu no mesmo mês 

o resultado positivo das avaliações no montante de R$55.171, os quais foram 

baseados nos Laudos de Avaliação emitidos por perito independente - APSIS 

Consultoria Empresarial LTDA. com CNPJ 27.281.922/0001-70. 

Na avaliação a mercado anterior realizada em fevereiro de 2012, foi reconhecida a 

variação positiva no montante de R$25.348, com base nos Laudos de Avaliação 

emitido por perito independente Jones Lang LaSalle CNPJ 00.999.856/0001-12 

para o imóvel de Petrópolis e Magé e FBTEC Engenharia CNPJ 05.646.680/0001-39 

para o imóvel de Niterói. 

 

A avaliação a mercado dos imóveis é realizada a cada dois anos. 

Em fevereiro de 2012, em decorrência da avaliação dos imóveis que compõem a 

carteira, restou configurado desenquadramento passivo, que fora objeto de 

esclarecimentos nos termos da Carta nº 036/PRESI/2013, de 04/06/2013. Tais 

esclarecimentos foram considerados suficientes, conforme Ofício nº 

3388/2013/CGMI/DIACE/PREVIC, de 01/08/2013. 

No período de março a dezembro de 2012, o prazo para eliminação do excesso 

estava suspenso, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 da Resolução CMN 

3.792, de 24 de setembro de 2009, considerando o resultado superavitário no 

referido período. 

Imóveis 2013 2012
   - Avenida Paulo Leitão, 695 - Magé - RJ 4.380 3.536

   - Praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 - Niterói - RJ 109.630 59.147

   - Rua Aureliano Coutinho, 81 - Petrópolis - RJ 8.500 5.827

   - Valores a Receber 172 6

Total 122.682 68.516

Contábil Variação Valor de Mercado Vida útil Contábil Variação Valor de Mercado Vida útil

Niterói - RJ 58.121 51.479 109.600 35 anos 36.383 22.617 59.000 30 anos

Patrópolis - RJ 5.722 2.778 8.500 35 anos 4.219 1.581 5.800 45 anos

Magé - RJ 3.466 914 4.380 30 anos 2.451 1.150 3.600 40 anos

Total 67.309 55.171 122.480 43.052 25.348 68.400

Imóvel
Dezembro de 2013 Fevereiro de 2012
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Em dezembro de 2013, objetivando subsidiar os estudos para enquadramento do 

segmento, foram efetivadas avaliações a mercado de todos os imóveis que 

compõem a carteira, tendo sido apurados novos valores, que agravaram o 

desenquadramento passivo conforme tabela abaixo, o qual será objeto de estudo 

em 2014 para proposição de enquadramento a partir de 2015. 

Segue percentual de alocação dos imóveis em relação aos recursos garantidores. O 

limite da legislação pertinente é de 8%. 

 

 

6.3. Empréstimos e Financiamentos: 

Com a concessão dos empréstimos simples aos participantes, a composição da 

carteira de empréstimos e financiamentos da Fundação é a seguinte: 

 

 

6.4. Rentabilidades dos Investimentos: 

Os investimentos, em 2013, sofreram com a alta volatilidade dos mercados de 
renda fixa e variável. Diante desse cenário, foi realizado rebalanceamento da 
carteira de renda variável, entre fundos de investimentos atrelados a índices com 
boa rentabilidade e com histórico de bom retorno de dividendos, objetivando 
melhores retornos no longo prazo. 

Segue composição da rentabilidade nos segmentos aplicados: 

 

Variação
Recursos 

Garantidores

Investimentos 

Imobiliários

Percentual de 

Alocação
Fevereiro/2012 638.374 68.400 10,50

Dezembro/2013 649.652 122.480 18,88

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

Empréstimos 1.811 1.763 3.574 1.544 1.291 2.835

Financiamentos imobiliários 37       - 37 20         - 20

Total 1.848 1.763 3.611 1.564 1.291 2.855

2013 2012
Descrição

R$mil Rentabilidade R$mil Rentabilidade R$mil Rentabilidade 

Fundos de Invest imentos

 Renda Fixa (45.376)      -14% 401           14% -           -             (44.975)          

 Ações (5.439)       -5% (1.321)       -3% -           -             (6.760)            

 Multimercado (14.056)      -10% (24.813)      -13% 458           8% (38.411)          

 Direito Creditório 489           12% 9              9% -           -             498                

 Participações (27)            -             (17)            -             -           -             (44)                

 Imobiliário -           -             (28)            -             -           -             (28)                

Total dos fundos de invest imentos (64.409)   (25.769)   458        (89.720)       

Invest imento Imobiliário 58.584,00   0,90            -           -             -           -             58.584,00       

Emprést imo 341,00       0,14            249,00       0,14            -           -             590,00            

Rentabilidade Total (5.484,00)   (0,01)           (25.520,00)  (0,09)           458,00       0,08            (30.546,00)      

Consolidado
Descrição

2013

PCA PACV PGA
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6.6. Exposições ao risco 

6.6.1.  Fundos de Investimentos 

O controle de risco é realizado por meio do Value-at-Risk (VaR), com o objetivo da 
Entidade controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios. 

Esta análise apresenta estimativas das perdas máximas que podem ocorrer na 
carteira de investimentos analisada, com uma dada probabilidade, em certo 
período de tempo, exclusivamente como resultado de flutuações observadas no 
valor dos ativos existentes na carteira, em função de mudanças ocorridas no 
mercado. 

Sendo o limite de 5%, estabelecido nas políticas de investimentos, todos os planos 
apresentaram seus respectivos percentuais consolidados de VaR enquadrados.  

 

Os gráficos abaixo apresentam as composições das carteiras por grupos de ativos 
organizados de acordo com os respectivos fatores de risco (Pré, CDI e outros). 
Estão apresentadas as 10 maiores exposições.  

Distribuição percentual da carteira por fator de risco - Percentual sobre patrimônio 
líquido calculado: 

 

R$mil Rentabilidade R$mil Rentabilidade R$mil Rentabilidade 

Fundos de Invest imentos

Renda Fixa 84.481       32% 412           15% -           -             84.893            

Ações 10.879       11% 6.905         15% 398           0                18.182            

Multimercado 30.009       18% 32.594       18% -           0% 62.603            

Direito Creditório 490           10% 2              3% -           -             492                

Participações 198           0                126           0                -           -             324                

Imobiliário -           -             359           0                -           -             359                

Total dos fundos de invest imentos 126.057   40.398    398        166.853       

Invest imento Imobiliário 28.761,00   0,66            -           -             -           -             28.761,00       

Emprést imo 163,00       0,03            54,00         0,03            -           -             217,00            

Rentabilidade Total 154.981,00 0,27            40.452,00   0,17            398,00       0,09            195.831,00      

Descrição
Consolidado

2012

PCA PACV PGA

Value-at-Risk (%) 2013 2012
Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 4,3484 3,0445

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 4,0276 2,4792

Plano de Gestão a Administração - PGA 0,0791 0,0608



 

BRASILETROS  

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO - 2013 70 

 

 

 

6.6.2. Imóveis 

Os imóveis estão expostos aos riscos de flutuações no valor dos imóveis, de não 

renovação dos contratos de locação e regulamentação do setor imobiliário. 

6.6.3. Empréstimos 

O limite de concessão do empréstimo está vinculado a 4 vezes o salário real de 

contribuição ou benefício de aposentadoria ou pensão por morte, limitado a 60% 

do resgate por desligamento restrito a R$40. É cobrada no ato da concessão uma 

taxa referente ao fundo de reserva de garantia de empréstimo para cobertura do 

saldo devedor em caso de óbito. As prestações são debitadas através da folha de 

pagamento da Patrocinadora e da folha de benefícios da Fundação. 

 

6.7. Depósitos judiciais: 

Referem-se a depósitos judiciais ou recursais vinculados a processos judiciais 

relativos aos empréstimos imobiliários e IPTU do imóvel de Magé. O saldo dos 

valores depositados judicialmente, em 2013, é de R$34 e em 2012 de R$426 no 

PCA. 
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A redução do valor depositado se deve ao recebimento do depósito corrigido ao 

término do processo do Banco Central do Brasil (BACEN) que teve por objetivo 

rever a condenação em honorários advocatícios na ação movida em face do BACEN. 

A ação principal tratava de expurgos decorrentes dos planos econômicos com 

perdas econômicas sofridas pela Fundação. 

 
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.  

O percentual de provisionamento para cada uma delas observa o montante que a 

Fundação pagaria para liquidar a obrigação, levando-se em consideração aspectos 

específicos do processo. 

Esta rubrica contempla os processos judiciais de natureza previdenciária, 

administrativa e de investimentos conforme detalhado a seguir: 

 

 

Descrição 2013 2012
IRRF a recolher 323 366

Provisão de folha da Brasiletros 344 325

Repasse a Sindicatos e Associações 299 299

Fornecedores 134 220

Valor a restituir a Patrocinadora (Ampla/Endesa) 22 51

Valores a Recolher s/Folha Brasiletros 234 142

CSLL, COFINS e PIS s/ Serviços de Terceiros 19 8

Repasse para Patrocinadora de Assist. Médica/odontológica 741 698

Imóveis (obras de melhoramentos) 240 377

Outros 229 149

Total do exigível operacional 2.585 2.635
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8.1.1. Gestão previdencial 

Os processos de natureza previdencial são ações interpostas por ex-participantes, 

participantes e assistidos, vinculados em sua maioria ao PCA e 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; 
 

(c) Nulidade da migração do PCA para o PACV, em abril de 1999; 
 

(d) Perdas decorrentes da 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 inflacionário (março de 1990 a março de 1991 - IPC/BTN);  
 

(g) Resgate da contribuição patronal. 

 

Também compõe a provisão dos processos o registro da ação de mandado de 

segurança interposta pela Fundação em face da União Federal/Fazenda Nacional, 

com relação ao tratamento tributário dado ao abono pago anualmente aos 

beneficiários de complementação de aposentadoria. 

Os processos são atualizados mensalmente pela TR (Banco Central), acrescendo-se 

juros de mora de 1% (um por cento), esses calculados sobre os valores corrigidos. 

 

8.1.2. Gestão administrativa  

No passado, a Fundação constituiu provisão para contingências relativas ao PIS, 

que fora atualizada pela taxa SELIC, assim como para ação reclamatória promovida 

por ex-prestador de serviço do Plano Médico que pleiteava o reconhecimento do 

vínculo empregatício. Em 2013, a contingência trabalhista foi exaurida em razão da 

satisfação integral do débito.  Já a tributária foi baixada em decorrência de decisão 

administrativa favorável à Fundação, com a consequente recuperação dos valores 

depositados a título de garantia.  
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8.1.3. Investimentos 

Os processos dos investimentos são decorrentes, principalmente, de ações relativas 

aos imóveis de Magé e de Petrópolis, bem como de anulação de cobrança do 

Empréstimo Imobiliário, conforme a seguir detalhado: 

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

(b) Imóvel de Petrópolis - Regularização do imóvel (Indenização de área comum 
e obtenção da Escritura Definitiva). 

 
(c) Foram adotadas providências através de tratativas para formalização e 

regularização da escritura definitiva de compra e venda atinentes às frações 
ideais de terreno, com os promitentes vendedores das mesmas, em 
cumprimento ao que foi ajustado na escritura de promessa de compra de 
venda e de cessão. Depois de esgotadas todas as tentativas amigáveis, 
restou apenas a esfera judicial.  Aguarda-se decisão judicial sobre a questão. 

 
(d) Assim, a Fundação preservou a provisão atualizada, contemplando eventuais 

indenizações aos proprietários diante do entendimento de apropriação de 
área comum e as despesas com a viabilização da escritura definitiva. 

 
(e) 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. 

 
(f) Processo BACEN - Ação rescisória que tinha como objetivo rever a 

condenação em honorários advocatícios em ação movida pela Fundação em 
face do Banco Central do Brasil (ação que buscava a recuperação de perdas 
decorrentes dos planos econômicos). A contingência foi baixada em 
decorrência de decisão judicial favorável à Fundação, com a consequente 
recuperação dos valores depositados a título de garantia.  

 

Demonstrativo da composição consolidada do Exigível Contingencial: 

 

 

8.2. Passivos contingentes - Possíveis 

Os processos com chance de perda possível, na avaliação dos nossos consultores 

jurídicos, envolvem questões de conversão dos benefícios de cruzeiros reais para 

reais, de caráter previdencial e de empréstimo imobiliário. Com fundamento nas 

práticas contábeis adotadas aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho 

PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado

Gestão Previdencial 207.511 1.351 - 208.862 180.256 1.177 - 181.433

Gestão Administrativa - - - - - - 1.313 1.313

Investimentos 1.618 - - 1.618 1.889 - - 1.889

Total dos Processos 209.129 1.351 - 210.480 182.145 1.177 1.313 184.635

2013 2012
Processos
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Nacional de Previdência Complementar - CNPC em vigor, está dispensada a 

constituição de provisão para contingências que indica perda possível. 

O valor estimado pelos atuais consultores jurídicos, em 2013, é de R$2.642 e em 

2012 era de R$6.149. A variação em relação ao fechamento de 2012 decorre, 

principalmente, da mudança de classificação e dos valores envolvidos nas 

demandas. 

 

8.3. Contingências ativas 

Refere-se ao valor a receber decorrente de ação judicial transitada em julgado 

patrocinada pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de previdência 

Complementar (ABRAPP) em nome de suas associadas. A ABRAPP pleiteou a 

diferença de correção monetária paga a menor, no período de abril de 1990 a 

fevereiro de 1991, sobre as Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - 

OFNDs emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, em decorrência da 

substituição do índice de preços ao consumidor - IPC, divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, pelo Bônus do Tesouro Nacional - BTN. 

O FND foi criado em julho de 1986, com o objetivo de prover recursos para 

realização, pela União, de investimentos de capital necessários à dinamização do 

desenvolvimento nacional, bem como apoiar a iniciativa privada na organização e 

ampliação de suas atividades econômicas. 

O Fundo foi autorizado a emitir quotas e obrigações para captar recursos, 

denominadas OFNDs, com aquisição compulsória pelos fundos de pensão 

patrocinados por empresas do setor público, mediante utilização de 30% de suas 

reservas técnicas. 

A ABRAPP obteve decisão favorável e transitada em julgado em 24 de setembro de 

2008, no tribunal Regional Federal da 2ª região. Após esta decisão, a ABRAPP 

aguardou o decurso do prazo de dois anos para ação rescisória e, no exercício de 

2010, orientou as suas associadas participantes do processo a efetuar a apuração 

dos valores a receber corrigidos monetariamente para dar início à ação de 

execução. 

Nesse contexto, foi contratado um perito para mensurar o valor atualizado do 

crédito cobrado na ação, o que, ao final, apurou um crédito em favor da Fundação 

no valor de R$38.000. Tal crédito poderia ser objeto de registro contábil, já que 

houve o trânsito em julgado e por ter uma mensuração confiável. 

No entanto, em 14 de outubro de 2011, através do Ofício n° 

4624/2011/CGMC/DIACE/PREVIC, a Fundação, assim como as demais entidades 

que poderiam efetuar o registro contábil relativo à referida ação judicial, recebeu 

determinação do órgão fiscalizador, no sentido de que não fosse efetivado o 

registro, sob a justificativa de que enquanto não houvesse manifestação da Justiça 
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Federal com relação aos valores devidos e a forma de pagamento pela União 

Federal, não deveria prevalecer o referido registro contábil. 

Oportunamente, quando atendidos os requisitos apontados pelo Órgão Fiscalizador, 

os valores serão devidamente contabilizados. 

 

9. HIPÓTESES ATUARIAIS 

 

As hipóteses atuariais em 2013 e 2012, segregadas por plano de benefícios 

previdenciais, estão demonstradas abaixo: 

 

 

A Fundação utilizou taxa de juros de desconto de 5,5% a.a. para determinação das 

provisões matemáticas em 31 de dezembro de 2013, fundamentada em Estudo 

Técnico elaborado por empresa especializada, que considera as premissas de 

carteira projetada por tipo de aplicação, que representa mudança no perfil das 

aplicações em relação à carteira da Fundação, como também premissas de retorno 

esperado sobre esses ativos da carteira projetada. A Administração entende que as 

premissas utilizadas nesse Estudo Técnico são adequadas e estão sendo adotadas 

de forma gradativa, respeitando-se o contexto do mercado. 

 

 

 Situação do plano Ativo em extinção Ativo em extinção

 Data de desativação 08/jan/99 08/jan/99

 Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC INPC

 Taxa real anual de juros 5,5% a.a. 5,5% a.a.

 Crescimento real de salário 1% a.a. 1% 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-2000 Basic (segregada por sexo) AT-2000 Basic (segregada por sexo)

 Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000 Basic (segregada por sexo) AT-2000 Basic (segregada por sexo)

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

 Regime financeiro Capitalização Capitalização

 Método atuarial Agregado Agregado 

 Situação do plano Ativo em funcionamento Ativo em funcionamento

 Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC INPC

 Taxa real anual de juros 5,5% a.a. 5,5% a.a.

 Crescimento real de salário 1% a.a. 1% 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 3% a.a. 4% a.a.

 Tábua de mortalidade geral (de válidos) AT-2000 Basic (segregada por sexo) AT-2000 Basic (segregada por sexo)

 Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000 Basic (segregada por sexo) AT-2000 Basic (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

Plano de Aposentadoria de Cont ribuiç ão Variável -  PACV

20122013Descrição

Plano de Complementação de Aposentadoria -  PCA
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9.1. 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 9, 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. 

 

9.2. 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 PREVIC e os resultados dos estudos de acompanhamento da massa de 

participantes dos planos, serviram de base para substituição da tábua de 

mortalidade AT-83 para a AT-2000, que é uma tábua mais conservadora, de modo 

mitigar os riscos atrelados ao aumento da longevidade. 

O impacto gerado por ambas as alterações em 2012: 

 

 

10. CONTRATO DE DÍVIDA COM A PATROCINADORA AMPLA 
 

10.1. Contrato de refinanciamento de compromisso de reserva a amortizar 

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 R$118.221, baseado em 

parecer atuarial. 

O contrato foi financiado em 20 anos, com carência de 30 meses, reajustado com 

base no IGP-DI e juros de 6% ao ano. No período de carência, a patrocinadora 

pagou os juros e correção monetária, no montante de R$58.632. 

Descrição PCA PACV
Redução da taxa de juros - 0,5 29.441 6.154

Tábua AT 2000 10.657 1.770

Acréscimo na provisão matemática 40.098 7.924
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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 113 parcelas, no montante de R$174.959. 

O contrato de financiamento da reserva a amortizar firmado com a patrocinadora, 

possui cláusula de revisão atuarial na qual os déficits registrados no plano serão 

acrescidos e os superávits abatidos do saldo do Contrato nas datas de 1º de abril 

do ano subsequente motivo pela qual segundo a Instrução da Secretaria de 

Previdência Complementar nº 34, de 24 de setembro de 2009, no Anexo B função 

e funcionamento das contas, o saldo remanescente foi transferido para provisões 

matemáticas a constituir. O contrato foi reduzido até 2013, no montante de 

R$80.519 e acrescido em R$130.674. 

Atualmente a atualização do contrato está vinculada ao INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor), acrescido da taxa de juros equivalente ao mínimo atuarial 

praticado pelo Plano e prevista na Demonstração Atuarial - DA. 

 

 

 

10.2. Equacionamento dos efeitos da alteração da hipótese de Crescimento 

Real dos Benefícios  

Teve por objetivo equacionar definitivamente os efeitos da alteração da hipótese 

atuarial denominada “Crescimento Real de Benefícios” de -1,5% a.a. para 0%, na 

avaliação atuarial realizada em 31/12/2006, em decorrência da edição da 

Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, que proibiu a adoção de taxas negativas 

para as projeções de crescimento real dos benefícios do plano. Assim, ficaram 

reconhecidos como elegíveis à anulação dos efeitos da referida hipótese, os 

participantes que se encontravam inscritos no PACV em 31/12/2006 e que nele 

permaneceram vinculados até a data dos respectivos acordos judiciais. 

Foram realizados dois acordos judiciais, sendo o primeiro homologado em 

07/08/2012, que contemplou os participantes da base territorial do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica do Norte e Noroeste Fluminense - 

STIEENNF (Base Campos) e o segundo homologado em 29/04/2013, contemplando 

os participantes da base territorial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

de Energia Elétrica de Niterói - STIEEN e do Sindicato dos Engenheiros do Estado 

do Rio de Janeiro - SENGE/RJ (Base Niterói), respectivamente. 

Serviço Passado Déficit Equacionado Total Serviço Passado Déficit Equacionado Total

Saldo no inicio do exercício 112.847 77.505 190.352 115.246 73.848 189.094

Atualização monetário 6.091 3.505 9.596 6.610 4.465 11.075

Juros 6.011 3.289 9.300 6.694 4.520 11.214

Valores recebidas no exercício -14.993 -8.244 -23.237 -15.703 -10.608 -26.311

Revisão atuarial - -21.110 -21.110 - 5.280 5.280

Saldo no final do exercício 109.956 54.945 164.901 112.847 77.505 190.352

2013 2012
Descrição
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Desta forma, para cada acordo judicial foi celebrado um Contrato de Financiamento 

entre a Patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A. e a Fundação, onde nos meses 

de agosto/2012 e abril/2013, foram registrados na conta contábil “Provisões 

Matemáticas a Constituir”, o montante necessário ao acréscimo das reservas 

matemáticas para garantia da revisão dos benefícios concedidos a partir de 

01/06/2007, sob a forma de renda mensal vitalícia, bem como das diferenças 

decorrentes das alterações nos valores dos benefícios desde o início da sua 

concessão, acrescido do incremento a ser adicionado ao saldo de conta dos 

participantes, exclusivamente na concessão do benefício a ser pago na forma de 

renda mensal vitalícia, cujo valor do incremento será devidamente atualizado até a 

data da respectiva concessão, pelo INPC, acrescido da taxa de juros equivalente ao 

mínimo atuarial praticado pelo Plano e prevista na Demonstração Atuarial - DA. 

Através do Contrato de Financiamento, a referida Patrocinadora aportou à 

Fundação, na forma de prestação única, o valor relativo ao acréscimo das provisões 

matemáticas para garantia da revisão dos benefícios concedidos na forma de renda 

mensal vitalícia entre 01/06/2007 e a data da homologação dos respectivos 

acordos judiciais e, em 120 (cento e vinte) prestações mensais consecutivas, o 

montante para amortização da Provisão Matemática a Constituir, decorrente do 

incremento a ser adicionado ao saldo de conta dos participantes, exclusivamente 

na concessão do benefício a ser pago na forma de renda mensal vitalícia, conforme 

discriminação dos valores por base territorial a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos Niterói Campos

Saldo no inicio do exercício 3.526 - -

Inclusão do Contrato - 14.326 4.529

Correção monetária 191 375 108

Juros 188 438 98

Valores recebidas no exercício -443 -5.327 -1.209

Revisão atuarial -141 -121 -

Saldo no final do exercício 3.321 9.691 3.526

Descrição
2013 2012
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11. EQUILÍBRIO TÉCNICO 
 

Representa o resultado obtido pelos planos de benefícios e apresenta os valores 
referentes ao superávit/déficit técnico acumulado: 

 

 

Os resultados apurados no ano de 2013 são conjunturais, decorrentes da intensa 
volatilidade dos mercados globais, influenciados pela instabilidade dos cenários interno 
e externo. Assim, a Renda Fixa, cujos títulos são marcados a mercado, e a Renda 
Variável, com fraco desempenho, contribuíram decisivamente para os resultados 
deficitários, que afetaram a grande maioria dos Fundos de Pensão no referido ano. 

O valor integral do déficit apurado no PCA, no exercício findo em 31 de dezembro de 
2013, será incorporado em 01/04/2014 ao saldo do Contrato de Refinanciamento de 
Compromisso da Reserva a Amortizar firmado entre a Ampla e a Brasiletros, após a 
aprovação das demonstrações contábeis pelo Conselho Deliberativo, e o ajuste será 
lançado nas Provisões Matemáticas a Constituir do plano. 

O valor do déficit apurado no PACV será tratado conforme as regras da Resolução 
CGPC nº 26, de 29/09/2008, que estabelece para situação de déficit técnico acumulado 
superior a 10% das provisões matemáticas, a elaboração de um plano de 
equacionamento até o final do exercício subsequente ao da sua apuração. Assim, 
considerando que o percentual do déficit registrado em 2013 nesse Plano corresponde 
a 13,43% das provisões matemáticas em 31 de dezembro de 2013, será elaborado 
pela Fundação um plano de equacionamento de déficit até o final do exercício de 2014 
em conformidade com a legislação em vigor na data de sua elaboração. Caso persista a 
situação deficitária, será divulgada a informação aos participantes, assistidos, 
patrocinadores e ao órgão fiscalizador após sua aprovação pelo Conselho Deliberativo 
da Brasiletros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

Acumulado exercício anterior             - 7.457 7.457 -5.280 5.775 495

Gestão previdencial -227.251 -1.529 -228.780 -30.131 -5.866 -35.997

Fluxo dos investimentos -7.812 -26.219 -34.031 152.615 39.712 192.327

Constituição - Processos/Reserva 113.158 -15.911 97.247 -78.333 -32.605 -110.939

Resultado parcial -121.905 -43.659 -165.564 44.150 1.241 45.391

Constituição - Fundos 21.258 -735 20.523 -38.871 441 -38.429

No exercício -100.647 -44.394 -145.041 5.280 1.682 6.962

Acumulado exercício atual -100.647 -36.937 -137.584           - 7.457 7.457

2013 2012
Resultado
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12.  FUNDOS 
 

 

 

12.1. Fundo Previdencial 

O Fundo Previdencial de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar do PACV 

no valor de R$2.860, registrado em 31 de dezembro de 2012, foi calculado e 

atualizado com recursos, a partir de 1º de janeiro de 2009, da parcela do saldo de 

conta do Participante constituída pelas contribuições da patrocinadora, as quais os 

participantes não tiveram direito por terem se desligado do plano antes de 

atingirem a elegibilidade ao benefício. 

No ano de 2012, a patrocinadora Ampla requereu junto a Fundação, a utilização de 

parte do saldo registrado para custear as Contribuições Normal e Especial de sua 

responsabilidade, durante o período de junho a dezembro/2012, na forma prevista 

no inciso IV do item B.5.4.9 do Regulamento do referido Plano. A utilização dos 

recursos foi embasada em Parecer do Atuário responsável pelo Plano e aprovada 

pelo Conselho Deliberativo em reunião de 12/06/2012.  

O fundo para cobertura de demandas judiciais foi constituído em 2012 no valor de 

R$17.761, com o objetivo de compensar parte do acréscimo nas provisões 

matemáticas de benefícios concedidos em função de revisão do ajuste aplicado aos 

benefícios mensais por ocasião da conversão do cruzeiro real para real, decorrente 

de ações judicias, cujos processos encontram-se me fase de execução. No decorrer 

do ano o valor foi reajustado atuarialmente e na medida em que os processos 

forem executados, será revertido o montante necessário para compensar o 

acréscimo nas provisões matemáticas. 

O fundo temporário para ajuste do contrato constituído em 2012, conforme 

previsto em cláusula específica de revisão atuarial e em conformidade com o Artigo 

4º da Instrução SPC nº 28, de 30/12/2008, foi revertido em 01/04/2013 e 

deduzido do valor do contrato, após aprovação do balanço pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado

Previdenc iais 17.613 3.595 21.208 38.871 2.860 41.731

 Reversão de saldo por exigência regulamentar - 3.595 3.595 - 2.860 2.860

 Outros - Previsto em nota técnica atuarial 17.613 - 17.613 38.871 - 38.871

  Cobertura de demandas judiciais 17.613 - 17.613 17.761 - 17.761

  Temporário para ajuste de contrato - - - 21.110 - 21.110

Administ rat ivo

 Fundo da gestão administrativa 3.751 3.447 7.198 2.518 2.737 5.255

Invest imentos 198 29 227 115 16 131

 Empréstimo simples 37 29 66 95 16 111

 Financiamento imobiliário 161         - 161 20         - 20

Total dos Fundos 21.562 7.071 28.633 41.504 5.613 47.117

2013 2012
Descrição
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12.2. Fundo Administrativo 

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 a cobertura de insuficiências no 

custeio administrativo.  O aumento na constituição do fundo se deve 

principalmente a reversão da provisão dos processos da gestão administrativa. 

 

12.3. Fundo Investimento 

O Fundo de Investimentos para o empréstimo simples foi criado em setembro de 
2012 com a finalidade de garantir a quitação do saldo devedor de empréstimo em 
caso de falecimento do mutuário e sua constituição será feita através dos prêmios 
descontados sobre os valores concedidos de empréstimo. O prêmio é determinado 
individualmente, levando-se em consideração o valor do empréstimo concedido, a 
idade do participante em anos completos e o prazo de financiamento, sendo 
descontado na forma de pagamento único no ato da concessão do empréstimo. 

No ano de 2013, houve a necessidade de revisar sua forma de atualização, de 
modo a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo. Desta forma, a 
atualização do período de janeiro a dezembro de 2013 foi revista, considerando 
para tanto, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescido da taxa 
de juros de 5,5% a.a., equivalente ao mínimo atuarial adotado para mensuração 
do valor atual das obrigações do Fundo, conforme previsto em sua respectiva Nota 
Técnica Atuarial. 

O Fundo de Investimentos para financiamento imobiliário é constituído para fazer 
face à quitação dos empréstimos concedidos aos participantes dessa modalidade, 
na eventualidade do seu falecimento. 

 

13. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA 
 

A receita para administração do PGA é formada pela contribuição das patrocinadoras, 
transferência dos investimentos dos planos de benefícios conforme orçamento anual e 
rentabilidade da aplicação do próprio plano além da reversão de provisão de processo 
como ocorrido em 2013. A contribuição da patrocinadora e o valor do investimento dos 
planos de benefícios são transferidos mensalmente para o PGA. 

 

 

 

PCA PACV PCA PACV

Contribuição Taxa da Patrocinadora 1.946 1.207 1.916 1.294

Transferido do Investimentos 2.415 647 2.090 701

Resultado Positivo dos Investimentos PGA 312 127 274 112

Redução de Processo Judiciais 738 200 5 4

Total da Receita 5.411 2.181 4.285 2.111

Descrição
2013 2012
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Despesas com pessoal e encargos: 

 

 

A remuneração da Diretoria expurgando o efeito dos encargos foi de R$884 em 2013 e 

R$725 em 2012. 

 

As demais despesas consolidadas da Brasiletros foram as seguintes: 

 

 

 

 

 

Despesas 2013 2012
Pessoal e Encargos 3.162 3.166

 Diretoria 1.242 1.210

 Empregados 1.902 1.948

 Estagiário 18 7

Descrição 2013 2012
Treinamentos/congressos e seminários 35 49

Viagens e Estadias 39 52

Serviç os de Terc eiros 1.730 2.077

 Consultoria Jurídica 577 985

 Sistemas de Informática 385 362

 Consultoria Atuarial 231 230

 Consultoria de Investimentos 110 91

 Assessoria Técnica 104 99

 Auditoria Contábil 94 115

 Gestão de Planejamento Estratégico 45 43

 Auditoria Atuarial/benefícios 41 -

 Motoboy 31 30

 Recursos Humanos 21 22

 Outras 91 100

Despesas Gerais 641 707

 PIS / COFINS 307 295

 Taxa de Administração e Controle - TAFIC 84 56

 Correio 68 63

 Associações e Sindicatos 36 31

 Cartório 30 57

 Telefone e Fax 29 27

 Aluguel Máquina de Xerox 12 11

 Manutenção de Equipamentos 9 24

 Despesa de Informática 6 7

 Obra e colocação de carpete - 63

 Outras 60 73

Deprec iaç ões e Amort izaç ões 42 41

Provisão de Proc essos Judic iais - 39
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14. 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.  A 

consolidação é efetuada visando anular o valor a pagar e a receber entre os planos, a 

participação do fundo administrativo nos planos previdenciais, e o superávit e déficit 

técnico apurado. 

O quadro, a seguir, apresenta as contas contábeis utilizadas e os respectivos valores 

relativos à consolidação do Balanço Patrimonial: 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2013 2012
A receber do PCA e PACV -443 -443

A receber do PGA -1.171 -1.171

Fundo administrativo no PCA e PACV -7.198 -5.255

A pagar do PCA e PACV 1.285  1.285 

A pagar do PGA 329  329 

Fundo administrativo no PCA e PACV 7.198  5.255 
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PARECER ATUARIAL 

 

Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 

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 

31/12/2013. 

 

2. PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 

A data-base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e 

Beneficiários utilizados no presente estudo foi 31/07/2013. 

Qualidade da Base Cadastral 
 

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. 

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão 

resumidas nas tabelas a seguir: 

 

 
 

 

Descrição Ativos Parecer Normativo*

Número 5 21

Idade Média (anos) 60,33 70,49

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos) 34,35 36,11

Tempo Médio de Contribuição (anos) 34,35 36,11

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 4 0

Salário Mensal Médio (R$) 6.573,52 2.734,88

Folha Anual de Salários (R$) 427.279,06 746.621,59

Participantes Ativos

(*) Participantes ex-empregados ou desligados da Patrocinadora, para os quais estimamos o passivo atuarial, 

pois possuem ação judicial em curso e podem ser reintegrados ao Plano a qualquer momento. No entanto, a 

folha salarial desse grupo não é considerada no cálculo da contribuição ao plano. 
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(*) Considera 20 participantes ex-empregados ou desligados da Patrocinadora com situação indefinida na 

BRASILETROS, para os quais calculamos estimativa de benefício. Tais estimativas não são consideradas no 

valor de benefício médio informado. 

 

 

 

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 31/07/2013. Na avaliação atuarial esses valores foram projetados para 

31/12/2013, refletindo o conceito de capacidade. 

 

Descrição

Número -

Idade Média (anos) -

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos) -

Tempo Médio de Contribuição (anos) -

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) -

Salário Mensal Médio (R$) -

Folha Anual de Salários (R$) -

Participantes Autopatrocinados

Descrição

Número (*) 21,00

Idade Média (anos) 61,34

Benefício Mensal Médio (R$) 16,26

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

Descrição

Aposentados

Número 1.399,00

Idade Média (anos) 68,83

Benefício Mensal Médio (R$) 2.871,66

Aposentados Inválidos

Número 52,00

Idade Média (anos) 67,14

Benefício Mensal Médio (R$) 978,64

Beneficiários

Número 608,00

Idade Média (anos) 68,45

Benefício Mensal Médio (R$) 1.020,84

Total

Número 2.059,00

Idade Média (anos) 70,76

Benefício Mensal Médio (R$) 2.277,32

Participantes Assistidos e Beneficiários
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3. HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS 

 
Uma 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 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). 

A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas 

utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial: 

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

(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a expectativa 

média de reajustes salariais futuros. 

Principais Riscos Atuariais 

 

Os principais riscos atuariais do Plano estão concentrados na rentabilidade auferida 
pelas aplicações dos recursos garantidores não atingir a meta atuarial e na 
sobrevivência dos participantes ser superior a projetada pela tábua de mortalidade. No 

entanto, todas as hipóteses atuariais adotadas têm influência sobre as provisões 
matemáticas em planos estruturados na modalidade de benefício definido.  

 

Taxa real anual de juros (1) 5,5% 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 Nula

Tábua de mortalidade geral AT-2000 Basic, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000 Basic, 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

- Para os ativos, participantes com situação

indefinida e assistidos casados sem informação

de dependente: 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

Composição Familiar
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As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas 
por meio de documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos 

específicos realizados em 2013, que tomaram como base a população existente nos 
Planos PCA e PACV e também informações do mercado em geral. O detalhamento dos 

estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução nº 18/2006 do CGPC, encontra-
se arquivado na Fundação. 
 

A adequação da taxa de juros foi objeto de estudo técnico especifico elaborado pela 
Risk Office, empresa contratada pela Fundação para elaboração dos estudos de ALM, 

de forma a identificar a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do passivo 
atuarial do plano de benefícios, a taxa de retorno esperada da carteira. As projeções 
foram feitas com base na alocação ótima da carteira de investimentos.  

 
Com base nos resultados apresentados no estudo da Risk Office, a Mercer concorda 

com a definição da BRASILETROS de manter as mesmas taxas de juros utilizadas em 
2012, considerando a proposta compatível com o retorno dos investimentos apontados 
pelo estudo de ALM. Destacamos que a taxa real anual de juros de 5,5% a.a. atende 

ao disposto na legislação para a avaliação atuarial de encerramento do exercício de 
2013 e corresponde àquela que foi adotada para as projeções atuariais do Plano. 

 

Adequação dos Métodos de Financiamento 

 

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

 
Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem 
nos métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação 

atuarial realizada no exercício de 2012. 
 

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 os métodos utilizados nesta avaliação atuarial são 

apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 
nº 09/2012, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano 
de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
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4. POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das 

Provisões Matemáticas em 31/12/2013 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 Previdenciais, 

Administrativos e de Investimentos fornecidos pela BRASILETROS posicionados em 

31/12/2013. 

 

Conta Nome R$

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 479.385.678,40

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 457.823.870,12

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 558.471.356,66

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 719.107.893,87

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 719.107.893,87

2.3.1.1.01.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 619.327.855,87

2.3.1.1.01.02.02     Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 99780038

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 4.264.459,00

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 Programado 4.261.864,44

2.3.1.1.02.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 4.271.777,00

2.3.1.1.02.02.02     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 4.956,28

2.3.1.1.02.02.03     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 4956,28

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 2.594,56

2.3.1.1.02.03.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 2.602,00

2.3.1.1.02.03.02     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 3,72

2.3.1.1.02.03.03     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 3,72

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 -

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 164.900.996,21

2.3.1.1.03.01.00     (-) Serviço Passado 109.956.001,10

2.3.1.1.03.01.01       (-) Patrocinador(es) 109.956.001,10

2.3.1.1.03.01.02       (-) Participantes -

2.3.1.1.03.02.00    (-) Déficit Equacionado 54.944.995,11

2.3.1.1.03.02.01       (-) Patrocinador(es) 54.944.995,11

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 -100.647.486,54

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS -100.647.486,54

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 100.647.486,54

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR 0

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 21.561.808,28

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 17.612.982,65

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 17.612.982,65

2.3.2.1.03.01.00      FUNDO DE COBERTURA DE DEMANDAS JUDICIAIS 17.612.982,65

2.3.2.1.03.02.00      FUNDO TEMPORÁRIO PARA AJUSTE DE CONTRATO -

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 3.750.535,91

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 198.289,72
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Os valores das Provisões Matemáticas apresentados acima foram obtidos 

considerando-se o Regulamento do Plano PCA vigente em 31/12/2013, plano este que 

se encontra em extinção. 

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos 

que compõem 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 benefícios 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); 

(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). 

 

Variação nas Provisões Matemáticas 
 

Não houve variação significativa na Provisão Matemática reavaliada, utilizando as 

mesmas hipóteses da avaliação atuarial de 2012, quando comparada à Provisão 

Matemática evoluída, considerando a movimentação já esperada (juros, inflação e 

benefícios pagos). 

 

Fato Relevante 
 

Durante o exercício de 2013, o saldo do Contrato de Refinanciamento do Compromisso 

da Reserva a Amortizar foi transferido da conta de Ativo - Contribuições Contratadas 

(1.2.1.1.04) para a conta de Passivo - Provisões Matemáticas (2.3.1.1.03), para 

atendimento ao previsto no Anexo B da Instrução SPC nº 34, que prevê que o saldo de 
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contrato com cláusula de reajuste atuarial deva ser registrado em Provisões 

Matemáticas a Constituir. 

 

Natureza do Resultado 
 

O Déficit Técnico Acumulado apurado em 31/12/2013, no valor de R$ 100.647.486,54, 

se deve, principalmente, a rentabilidade obtida no investimento dos recursos 

garantidores dos benefícios ter sido inferior à meta atuarial registrada no mesmo 

período, com forte influência da volatilidade apresentada nos papéis de renda fixa e 

desempenho da Bolsa de Valores. 

O valor integral do Déficit será incorporado em 01/04/2014 ao valor do Contrato de 

Refinanciamento do Compromisso da Reserva a Amortizar firmado entre a AMPLA e a 

Fundação, após aprovação do balanço pelo Conselho Deliberativo, e o ajuste será 

lançado nas Provisões Matemáticas a Constituir. 

 

Variação do Resultado 
 

A situação de equilíbrio observada nos últimos exercícios será mantida em função da 

incorporação do resultado deficitário ao saldo devedor do contrato de dívida e do ajuste 

nas prestações amortizantes, a partir de abril de 2014. 

 

Constituição e Reversão de Fundos Previdenciais 
 

O Fundo Previdencial - Fundo de Cobertura de Demandas Judiciais, constituído no 

exercício de 2012, está sendo mantido 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 encontram-se em fase de 

execução. 
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5. PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 

 

Contribuições Previdenciárias 
 

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: 

 

Patrocinadora 
 
- Contribuição Normal 

 

A Patrocinadora efetuará, a título de contribuição normal, o valor correspondente à 

taxa média de 2,85% da folha de salários, R$12.758,29 em moeda de 31/12/2013. 

- Contribuição Extraordinária 
 

A Patrocinadora efetuará, a título de contribuição extraordinária para amortização do 

valor das provisões matemáticas a constituir, o valor correspondente a 

aproximadamente R$40.127.000,00, em moeda de 31/12/2013. Este valor é composto 

da prestação do contrato vigente em março de 2014 (R$2.100.000,00) mais 11 

prestações mensais recalculadas em função da incorporação do déficit ao contrato de 

dívida (R$3.457.000,00). 

 

Participantes Ativos 
 

- Contribuição Normal 
 

Os Participantes Ativos efetuarão contribuições com base em percentuais cumulativos 

em função de faixas do salário, conforme descrito na tabela a seguir: 

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

 

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. 

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%
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A partir da população ativa na data base dos dados, a contribuição anual equivale à 

taxa média estimada em 2,85% da folha de salário real de contribuição, R$12.758,29 

em moeda de 31/12/2013. 

 

Participantes Autopatrocinados 
 

- Contribuição Normal 
 

Não há participante autopatrocinado na data base dos dados. 

Durante o exercício de 2014, caso venha a existir Participante Autopatrocinado, ele 

deverá efetuar contribuições iguais às dos Participantes Ativos somadas às 

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 anual extra para custeio administrativo no valor de R$928,39 em moeda 

de 31/12/2013. 

 

Participantes em Benefício Proporcional Diferido 
 

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

 

Participantes Assistidos 

 
- Contribuição Normal 

 
Os Participantes Assistidos deverão efetuar contribuições com base em percentuais 

cumulativos em função de faixas do benefício, conforme descrito na tabela a seguir: 

 
(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$1.935.714,39 em 

moeda de 31/12/2013. 

 

 

 

Faixa do Benefício (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%
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Contribuições Administrativas 
 

Além das contribuições normais e extraordinárias, a Patrocinadora efetuará 13 

contribuições mensais de R$148.828,80 em moeda de 31/12/2013, durante o ano de 

2014, para custeio das despesas administrativas. As prestações mensais foram 

determinadas com base no valor de R$1.934.774,40, projetado pelo orçamento anual 

elaborado pela BRASILETROS. 

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo, bem como as demais fontes de 

custeio previstas no Regulamento do PGA, poderão ser utilizados para custeio das 

despesas administrativas do exercício de 2014. 

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 01/03/2014. 

 

6. CONCLUSÃO 

 
Certificamos que, admitida a revisão do contrato firmado entre a Patrocinadora e a 

Fundação, a ser consolidada em 01/04/2014, o Plano PCA da BRASILETROS está 

equilibrado, dependendo do pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio 

e da realização das hipóteses atuariais para manutenção deste equilíbrio. 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014. 

 

 

Mercer Human Resource Consulting Ltda. 

 

 

 

Maria Cláudia Xavier Fernandes Paula Rozete Diniz 

M.I.B.A. nº 509 M.I.B.A. nº 1.129 
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PARECER ATUARIAL 

 

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 31/12/2013, 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. 

 

2. PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e 

Beneficiários utilizados no presente estudo foi 31/07/2013. 

Qualidade da Base Cadastral 
 

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. 

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão 

resumidas nas tabelas a seguir: 

 
(*) Estão incluídos os 10 participantes afastados em auxílio-doença. 

 

Desc riç ão

Número (*) 1.113

Idade Média (anos) (*) 39,3

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos) 12,2

Tempo Médio de Contribuição (anos) 12,2

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 15,7

Salário Mensal Médio (R$) 5.803,99

Folha Anual de Salários (R$) 83.977.931,31

Participantes Ativos
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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 31/07/2013. Na avaliação atuarial esses valores foram projetados para 

31/12/2013, refletindo o conceito de capacidade. 

 

 

Desc riç ão

Número 7

Idade Média (anos) 43,1

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos) 18,5

Tempo Médio de Contribuição (anos) 18,5

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 11,9

Salário Mensal Médio (R$) 4.759,05

Folha Anual de Salários (R$) 433.073,55

Participantes Autopatrocinados

Desc riç ão

Número 139

Idade Média (anos) 38

Benefício Mensal Médio (R$) 
(*) -

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

Aposentados

Número 419

Idade Média (anos) 62,3

Benefício Mensal Médio (R$) 1897,44

Aposentados Inválidos 

Número 51

Idade Média (anos) 54,2

Benefício Mensal Médio (R$) 1520,56

Benefic iários 

Número 58

Idade Média (anos) 61

Benefício Mensal Médio (R$) 542,93

Total

Número 528

Idade Média (anos) 61,2

Benefício Mensal Médio (R$) 1.712

Participantes Assistidos e Beneficiários

(*) O valor do benefício só será conhecido na data de início de seu pagamento, pois será calculado 

com base no valor acumulado do saldo de conta. 
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3. HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS 

 
Uma 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 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). 

A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas 

utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial: 

 

 
 

Principais Riscos Atuariais 

Os principais riscos atuariais do Plano estão concentrados na rentabilidade auferida 

pelas aplicações dos recursos garantidores não atingir a meta atuarial e na 

sobrevivência dos participantes ser superior a projetada pela tábua de mortalidade. No 

entanto, todas as hipóteses atuariais adotadas têm influência sobre as provisões 

matemáticas constituídas na modalidade de benefício definido.  

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas 

por meio de documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos 

específicos realizados em 2013, que tomaram como base a população existente nos 

Planos PCA e PACV e também informações do mercado em geral. O detalhamento dos 

estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução nº 18/2006 do CGPC, encontra-

se arquivado na Fundação. 

Taxa real anual de juros (1) 5,5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário (1) (2) 1% 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 3% a.a.

Tábua de mortalidade geral AT-2000 Basic, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000 Basic, 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 

expectativa média de reajustes salariais futuros. 
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A adequação da taxa de juros foi objeto de estudo técnico especifico elaborado pela 

Risk Office, empresa contratada pela Fundação para elaboração dos estudos de ALM, 

de forma a identificar a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do passivo 

atuarial do plano de benefícios, a taxa de retorno esperada da carteira. As projeções 

foram feitas com base na alocação ótima da carteira de investimentos.  

Com base nos resultados apresentados no estudo da Risk Office, a Mercer concorda 

com a definição da BRASILETROS de manter as mesmas taxas de juros utilizadas em 

2012, considerando a proposta compatível com o retorno dos investimentos apontados 

pelo estudo de ALM. Destacamos que a taxa real anual de juros de 5,5% a.a. atende 

ao disposto na legislação para a avaliação atuarial de encerramento do exercício de 

2013 e corresponde àquela que foi adotada para as projeções atuariais do Plano. 

 

Adequação dos Métodos de Financiamento 

 
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 seguinte premissa foi alterada em relação à avaliação atuarial anterior: 

Hipótese Atuarial 2012 2013 

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

 

A hipótese de rotatividade foi alterada com o objetivo de refletir mais fielmente a 

expectativa de desligamentos pela Patrocinadora. 

Informamos que, excetuada a alteração na hipótese mencionada 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. 

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 os métodos utilizados nesta avaliação atuarial são 

apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, alterada pela Resolução CNPC 

nº 09/2012, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano 

de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
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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 31/12/2013 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 Previdenciais, 

Administrativos e de Investimentos fornecidos pela BRASILETROS posicionados em 

31/12/2013. 

 

Os valores das Provisões Matemáticas apresentados acima foram obtidos 

considerando-se o Regulamento do Plano PACV vigente em 31/12/2013, plano este que 

se encontra em manutenção. 

Conta Nome R$

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 245.251.920,19

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 238.180.475,02

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 275.117.482,69

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 151.398.728,21

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida 1581173,84

2.3.1.1.01.01.01     Saldo de Conta dos Assistidos 1.581.173,84

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 149.817.554,37

2.3.1.1.01.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 137.556.608,37

2.3.1.1.01.02.02     Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 12260946

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 136.730.574,43

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida 122.285.074,43

2.3.1.1.02.01.01     Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 67.666.249,90

2.3.1.1.02.01.02     Saldo de Contas - Parcela Participantes 54618824,53

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 13.011.819,95

2.3.1.1.02.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 13.011.819,95

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 1.433.680,05

2.3.1.1.02.03.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 1.964.092,00

2.3.1.1.02.03.02     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 530.411,95

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 -

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 13.011.819,95

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 13.011.819,95

2.3.1.1.03.02.01       (-) Patrocinador(es) 13.011.819,95

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 -36.937.007,67

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS -36.937.007,67

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 36.937.007,67

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR -

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 7.071.445,17

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 3.594.851,97

2.3.2.1.01.00.00   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 3.594.851,97

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 3.447.223,04

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 29.370,16
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Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos 

que compõem o Patrimônio Social do Plano ora avaliado, assim como os valores 

registrados nos saldos das contas individuais, 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 benefícios 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); 

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). 

Variação nas Provisões Matemáticas  
 

Não houve variações significativas na Provisão Matemática reavaliada, utilizando as 

mesmas hipóteses da avaliação atuarial de 2012, quando comparada à Provisão 

Matemática evoluída, considerando a movimentação já esperada (juros, inflação e 

benefícios pagos). 

O valor apresentado na conta Provisões Matemáticas a Constituir - Déficit Equacionado 

refere-se ao valor do financiamento estabelecido em contrato firmado entre a 

Patrocinadora AMPLA e a BRASILETROS, relativo ao acréscimo nas Provisões 

Matemáticas do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (PACV) para 

compensação do efeito da alteração da hipótese de crescimento real dos benefícios do 

Plano de -1,5% a.a. para 0% a.a., efetuada para atender à determinação da Resolução 

CGPC nº 18, de 28/03/2006. Os acordos firmados cobrem os participantes da base 

territorial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica do Norte e 

Noroeste Fluminense (STIEENNF), objeto de acordo celebrado entre as partes na 

Reclamação Trabalhistas nº 0000217-04.2012.5.01.0282 e os participantes da base 

territorial do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Niterói 

(STIEEN) e o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (SENGE/RJ), 

objeto de acordo celebrado entre as partes na Reclamação Trabalhistas nº 0000407-

24.2011.5.01.0242. 
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Natureza do Resultado 

 
O Déficit Técnico Acumulado apurado em 31/12/2013, no valor de R$36.937.007,67, 

se deve, principalmente, a rentabilidade obtida no investimento dos recursos 

garantidores dos benefícios ter sido inferior à meta atuarial registrada no mesmo 

período, com forte influência da volatilidade apresentada nos papéis de renda fixa e 

desempenho da Bolsa de Valores. 

O valor do déficit apurado é superior a 10% do total das provisões matemáticas. Com 

base no previsto na Resolução CNPC nº 13, de 04/11/2013, que alterou o Artigo 28 da 

Resolução nº 26, de 29/09/2008, e considerando que em 31/12/2012 a situação do 

PACV era superavitária e que o fluxo financeiro é suficiente para honrar os 

compromissos do exercício de 2014, o Conselho Deliberativo da BRASILETROS decidiu 

que o plano de equacionamento do déficit será realizado até o final do exercício de 

2014, caso persista a situação deficitária. 

 

Variação do Resultado 
 

No exercício de 2012 o Plano PACV encontrava-se superavitário, no entanto, a situação 

de equilíbrio se reverteu em um déficit em função da rentabilidade não ter sido 

favorável no exercício de 2013. 

 

Constituição e Reversão de Fundos Previdenciais 

 

O Fundo Previdencial do PACV registrado na conta Reversão de Saldo por Exigência 

Regulamentar foi constituído com recursos da parcela do saldo de conta do Participante 

formada pelas contribuições da Patrocinadora, as quais os Participantes não tiveram 

direito por terem se desligado do Plano antes de atingirem a elegibilidade ao benefício. 
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5. PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 

 

Evolução dos Custos 
 

Como este Plano é estruturado basicamente na modalidade de contribuição definida, o 

custo do plano irá variar de acordo com o perfil da população que aderiu ao mesmo e 

em função do volume de contribuições que os participantes estão dispostos a efetuar 

durante o exercício de 2014. O custo atuarial dos componentes estruturados na 

modalidade de benefício definido (Saldo Projetado dos Benefícios de Invalidez e Morte) 

permaneceu no mesmo patamar projetado para 2013, ou seja, 0,07% para 2013 e 

0,08% para 2014. 

  

Contribuições Previdenciárias 

 
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: 

 

Patrocinadoras 
 

- Contribuição Normal 

As Patrocinadoras deverão efetuar contribuições na forma prevista no Capítulo B.5.2 do 

regulamento do Plano. Estas contribuições equivalem à taxa média estimada em 

4,09% da folha de salário real de contribuição dos participantes ativos, distribuídas da 

seguinte forma: 

 

 

- Contribuição Extraordinária 

As Patrocinadoras efetuarão, a título de contribuição extraordinária para amortização 

do valor das Provisões Matemáticas a constituir, o valor correspondente a 

aproximadamente R$1.866.384,20 em moeda de 31/12/2013, equivalente a 2,12% da 

folha de salário de contribuição. 

 

Descrição

Contribuição em % da Folha 

de Salário Real de 

Contribuição

Contribuição em R$ 

de 31/12/2013

Contribuição para as 

contas individuais
4,01% 3.530.071,61

Contribuição para Saldo 

Projetado dos Benefícios 

de Invalidez e Morte

0,08% 70.386,81

Total 4,09% 3.600.458,42
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Participantes Ativos 
 

Os participantes ativos e autopatrocinados deverão efetuar contribuições conforme 

descrito no item B.5.1 do Regulamento. 

A partir da população de ativos e autopatrocinados existentes na data base dos dados, 

a contribuição básica equivale à taxa média estimada em 4,50% da folha de salário 

real de contribuição deste grupo, R$3.980.119,65 em moeda de 31/12/2013. 

 
Participantes Autopatrocinados 

 

Além das contribuições descritas para os participantes ativos, os participantes 

autopatrocinados deverão efetuar a contribuição que seria feita pela sua ex-

empregadora. 

 
Participantes em Benefício Proporcional Diferido 

 

De acordo com o Regulamento do PACV não há previsão de contribuição normal de 

participantes vinculado. 

 

Participantes Assistidos 
 

De acordo com o Regulamento do Plano não há previsão de contribuição normal de 

participantes assistidos. 

 
Contribuições Administrativas Patrocinadoras 

 
Além das contribuições normais e extraordinárias, as Patrocinadoras efetuarão 13 

contribuições mensais de R$92.474,49 em moeda de 31/12/2013, durante o ano de 

2014, para custeio das despesas administrativas. As prestações mensais foram 

determinadas com base no valor de R$1.202.168,31, projetado pelo orçamento anual 

elaborado pela BRASILETROS, e correspondem em média a 1,37% da folha dos 

salários de contribuição. 

 

Participantes Autopatrocinados 
 

Além das contribuições normais os participantes autopatrocinados deverão efetuar a 

contribuição para as despesas administrativas de 1,37% do seu salário real de 

contribuição. 

Os recursos acumulados no Fundo Administrativo, bem como as demais fontes de 

custeio previstas no Regulamento do PGA, poderão ser utilizados para custeio das 

despesas administrativas do exercício de 2014. 
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Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais estimados em 

31/12/2013. Ressaltamos que durante o ano de 2014, os valores de contribuição em 

Reais poderão apresentar variações. 

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 01/03/2014. 

 

6. CONCLUSÃO 
 

Certificamos que o Plano PACV da BRASILETROS está deficitário em 31/12/2013. Com 

base no previsto na Resolução CNPC nº 13, de 04/11/2013, que alterou o Artigo 28 da 

Resolução nº 26, de 29/09/2008, e considerando que o valor do déficit apurado é 

superior a 10% do total das Provisões Matemáticas, que em 31/12/2012 a situação do 

PACV era superavitária e que o fluxo financeiro é suficiente para honrar os 

compromissos do exercício de 2014, o Conselho Deliberativo da BRASILETROS decidiu 

que o plano de equacionamento do déficit será realizado até o final do exercício de 

2014, caso persista a situação deficitária. 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014. 

 

 

Mercer Human Resource Consulting Ltda. 

 

 

 

 

Maria Cláudia Xavier Fernandes Paula Rozete Diniz 

M.I.B.A. nº 509 M.I.B.A. nº 1.129 
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

 

Em 27 de março de 2014 

Aprova o orçamento realizado e as demonstrações contábeis, relativas aos exercícios 

findos em 31 de dezembro 2013 e 2012. 

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 2013, que compreende: 

Gestão Previdencial, Gestão Administrativa e Investimentos; 

Considerando, os Pareceres Atuariais de 20 de março de 2014, elaborados pela Mercer 

Human Resource Consulting Ltda, aprovados pela Diretoria Executiva da Fundação em 

reunião no dia 26 de março de 2014; 

Considerando as Demonstrações Contábeis, relativas aos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2013 e 2012, 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 Provisões Técnica do Plano de Benefícios 

– DPTP, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - 

DPGA e respectivas Notas Explicativas, Orçamento Realizado do Exercício de 2013 e 

Pareceres Atuariais; 

Considerando a verificação das metas determinadas para os indicadores de gestão do 

orçamento de 2013, 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 Administrativa – PGA, para o exercício de 2013. 

Considerando, ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Deloitte Touche 

Tohmatsu. 
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Deliberação: 

O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame e consubstanciado 

pelos Pareceres do Atuário Oficial, aprovar, sem restrições, o Orçamento Realizado 

2013, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas de encerramento 

do exercício financeiro de 2013 e Pareceres Atuariais, e, em decorrência, considerando 

o fato de que sobre as mesmas registrar parecer favorável dos Auditores 

Independentes, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os 

membros da Diretoria da Fundação. 

Recomendar a incorporação do déficit técnico acumulado, apurado em 31/12/2013, no 

valor de R$100.647.486,54 (cem milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a partir de 

01/04/2014 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 

– Brasiletros. 

Recomendar a elaboração de equacionamento do déficit registrado no Plano de 

Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, ao longo do exercício de 2014, caso 

persista a situação deficitária, em consonância com o respectivo Parecer Atuarial e com 

observância da legislação em vigor, referente ao exercício de 2013. 

 

 

 

 

Rui Lopes de Carvalho 
Conselheiro 

Wagner de Almeida Sodré da Silva 
Conselheiro 

 

 
 

 
 

 
Raimundo Câmara Filho 

Presidente 
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Em 27 de março de 2014. 

Aprova o orçamento realizado e as demonstrações contábeis relativas aos exercícios 

findos em 31 de dezembro 2013 e 2012. 

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 2013, que compreende: 

Gestão Previdencial, Gestão Administrativa e de Investimentos; 

Considerando a verificação das metas determinadas para os indicadores de gestão do 

orçamento de 2013, 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 Administrativa – PGA, para o exercício de 2013. 

Considerando os Pareceres Atuariais de 20 de março de 2013, respectivamente, 

elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda, aprovado pela Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal da Fundação em reuniões de 26 e 27 de março de 2013; 

Considerando as Demonstrações Contábeis, relativas aos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2013 e 2012, 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 Provisões Técnica do Plano de Benefícios 

– DTPT, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - 

DPGA e respectivas Notas Explicativas, Orçamento Realizado do Exercício de 2013 e 

Pareceres Atuariais;  

Considerando, ainda, o Parecer favorável da Auditoria Externa Deloitte Touche 

Tohmatsu. 

 

Deliberação: 

O Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar sem 

restrições, o Orçamento Realizado 2013, as Demonstrações Contábeis e respectivas 

Notas Explicativas de encerramento do exercício financeiro de 2013 e Pareceres 

Atuariais, e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registrar 

parecer favorável dos Auditores Independentes e aprovação do Conselho Fiscal, 

exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria da 

Fundação. 
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Aprovar a incorporação do déficit técnico acumulado, apurado em 31/12/2013, no valor 

de R$100.647.486,54 (cem milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a partir de 01/04/2014 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 – Brasiletros. 

Aprovar a elaboração de equacionamento do déficit registrado no Plano de 

Aposentadoria de Contribuição Variável – PACV, ao longo do exercício de 2014, caso 

persista a situação deficitária, em consonância com o respectivo Parecer Atuarial e com 

observância da legislação em vigor, referente ao exercício de 2013. 

 

 

Humberto Baptista da Rocha 
Conselheiro 

Geraldo Ricardo de Oliveira Raed 
Conselheiro 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Ampla de Seguridade Social - 

Brasiletros (“Fundação”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado 

(representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela 

Fundação, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8), 

em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas demonstrações consolidadas da 

mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações 

individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, 

das mutações do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões 

técnicas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 

práticas contábeis e demais notas explicativas. 

 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis  
 
A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar - CNPC, e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

 
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 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 da Fundação. Os procedimentos 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 Fundação 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 Fundação. 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. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião.  

Opinião  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e contábil 

consolidada da Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros e individual por 

plano de benefício em 31 de dezembro de 2013, e o desempenho consolidado e por 

plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo 

Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.  

 

 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Auditores Independentes 

CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ 

Roberto Paulo Kenedi 
Contador 

CRC 1RJ 081.401/O-5 
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EXPEDIENTE 

 

O Relatório Anual de Informações é uma publicação da Fundação Ampla de Seguridade 

Social – Brasiletros. 

 

Conforme Ofício nº 011/2014/CGAC/DIACE/PREVIC, de 25/02/2014, a Brasiletros ficou 

dispensada do envio do relatório anual impresso, por ter comprovado a realização de 

um Programa de Educação Financeira e Previdenciária junto a seus participantes. 

 

 

 

Produção 

Redação: Brasiletros 

Edição e projeto gráfico: Brasiletros 

Coordenação Geral: Daniel Barbosa | Comunicação Institucional - ASCOM 
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