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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros  
 
Balanço patrimonial - consolidado 
31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 2021 2020 
Ativo   
Disponível 228 184 
    
Realizável 1.543.954 1.494.245 

Gestão previdencial (Nota 4) 194.940 223.253 
Gestão administrativa (Nota 5) 691 445 
Investimentos 1.248.323 1.270.547 

Fundos de investimentos (Nota 6.1) 1.235.650 1.166.314 
Investimentos em imóveis (Nota 6.2) 108.804 100.068 
Operações com participantes (Nota 6.3) 3.579 3.900 

      Recursos a receber - precatórios (Nota 6.2) 290 265 
    
Imobilizado e intangível 194 168 

Imobilizado  194 168 
    
Total do ativo 1.544.376 1.494.597 
    
Passivo   
Exigível operacional (Nota 7) 3.986 3.106 

Gestão previdencial 3.253 2.349 
Gestão administrativa 683 704 
Investimentos 50 53 

    
Exigível contingencial (Nota 8) 91.263 126.369 

Gestão previdencial 91.211 126.112 
Gestão administrativa 52 257 

    
Patrimônio social  1.449.127 1.365.122 
Patrimônio de cobertura do plano (Nota 9) 1.432.338 1.341.454 

Provisões matemáticas 1.432.338 1.341.454 
Benefícios concedidos 1.225.046 1.120.495 
Benefícios a conceder 207.762 221.216 
(-) Provisão matemática a constituir (Nota 9.2) (470)   (257) 

    
Fundos (Nota 11) 16.789 23.668 

Fundos previdenciais 8.639 16.419 
Fundos administrativos 6.500 5.839 
Fundos de investimentos 1.650 1.410 

      
Total do passivo  1.544.376 1.494.597 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração das mutações do patrimônio social - consolidado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
     

A) Patrimônio social - início do exercício 1.365.122 1.156.626 18,03 

    
1. Adições 217.506 157.105 38,45 

(+) Contribuições previdenciais 107.086 63.820 67,79 
(+) Portabilidade 782 301 159,80 
(+) Migração de planos - 308 (100,00) 
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão 

previdencial  101.977 85.294 19,56 
(+) Receitas administrativas 7.044 7.035 0,13 
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão 

administrativa (Nota 6.4) 171 173 (1,16) 
(+) Reversão líquida de contingências - gestão administrativa  205 - 100,00 
(+) Constituição de fundos para garantia das operações com 

participantes 241 174 38,51 
     
2. Destinações (133.501) (128.732) 3,70 

(-) Benefícios (114.754) (105.528) 8,74 
(-) Portabilidade / resgates (1.808) (1.347) 34,22 
(-) Desoneração de contribuição de patrocinadoras (1.950) - 100,00 
(-) Outras destinações (2.357) (618) 281,39 
(-) Constituição líquida de contingências - gestão previdencial (5.873) (14.235) (58,74) 
(-) Despesas administrativas (6.759) (6.939) (2,59) 
(-) Constituição de contingências - gestão administrativa - (65) (100,00) 

     
3. Acréscimo/decréscimo no patrimônio social (1+2) 84.005 28.373 196,07 

(+/-) Provisões matemáticas 90.883 31.509 188,44 
(+/-) Fundos previdenciais (7.779) (3.514) 121,37 
(+/-) Fundos administrativos 661 204 224,02 
(+/-) Fundos para garantia das operações com participantes 240 174 37,93 

    
4. Outros eventos do patrimônio social  - 180.123 (100,00) 
     (+/-) Outros eventos do patrimônio social - 180.123 (100,00) 
    
5. Operações transitórias  - - - 

     
B) Patrimônio social - final do exercício (A+3+4+5) 1.449.127 1.365.122 6,15 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração do ativo líquido por plano de benefício - Plano de Complementação de Aposentadoria 
- PCA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
    

1. Ativos 1.018.551 1.008.414 1,01 
     
Disponível 84 67 25,37 
Recebíveis previdencial 94.304 148.431 (36,47) 
Investimento 924.163 859.916 7,47 

Fundos de investimentos (Nota 6.1) 813.368 757.677 7,35 
Investimentos em imóveis (Nota 6.2) 108.804 100.068 8,73 
Operações com participantes (Nota 6.3) 1.701 1.906 (10,76) 

         Recursos a receber - precatórios 290 265 9,43 
     
2. Obrigações 94.102 128.201 (26,60) 

Operacional 2.891 2.089 38,39 
Contingencial (Nota 8) 91.211 126.112 (27,67) 

     
3. Fundos não previdenciais 5.600 4.656 20,27 

Fundos administrativos (Nota 11) 4.234 3.484 21,53 
Fundos para garantia das operações com participantes (Nota 11) 1.366 1.172 16,55 

    
4. Resultados a realizar  - - - 
     
5. Ativo líquido (1-2-3-4) 918.849 875.557 4,94 

Provisões matemáticas 912.358 862.118 5,83 
Fundos previdenciais (Nota 11) 6.491 13.439 (51,70) 

    
6. Apuração do equilíbrio técnico ajustado (Nota 13)    

a) Equilíbrio técnico - - - 
b) (+/-) Ajuste de precificação 40.127 39.184 2,41 
c) (+/-) Equilíbrio técnico ajustado = (a+b) 40.127 39.184 2,41 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração do ativo líquido por plano de benefício - Plano de Aposentadoria de Contribuição 
Variável - PACV 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
    

1. Ativos 525.090 485.222 8,22 
     

Disponível 81 59 37,29 
Recebíveis previdencial 107.136 80.661 32,82 
Investimento 417.873 404.502 3,31 

Fundos de investimentos (Nota 6.1) 415.995 402.508 3,35 
Operações com participantes (Nota 6.3) 1.878 1.994 (5,82) 

     
2. Obrigações 412 313 31,63 

Operacional 412 313 31,63 
     
3. Fundos não previdenciais 2.550 2.593 (1,66) 

Fundos administrativos (Nota 11) 2.266 2.355 (3,78) 
Fundos para garantia das operações com participantes 
(Nota 12) 284 238 19,33 

     
4. Resultados a realizar  - - - 
     
5. Ativo líquido (1-2-3-4) 522.128 482.316 8,25 

Provisões matemáticas 519.980 479.336 8,48 
Fundos previdenciais (Nota 11) 2.148 2.980 (27,92) 

     
6. Apuração do equilíbrio técnico ajustado (Nota 13)    

a) Equilíbrio técnico - - - 
b) (+/-) Ajuste de precificação 8.305 8.159 1,79 
c) (+/-) Equilíbrio técnico ajustado = (a+b) 8.305 8.159 1,79 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 

 
 
 

D4Sign 042a8150-e45e-4d0b-a12f-f50f9b465203 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

5 

 

Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração das mutações do ativo líquido por plano de benefício - Plano de Complementação de 
Aposentadoria - PCA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 
 2021 2020 Variação (%) 
     
A) Ativo líquido - início do exercício 875.557 769.289 13,81 
     

1. Adições 140.739 105.453 33,46 
(+) Contribuições  61.467 48.362 27,10 
(+) Migração de planos - 308 (100,00) 
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão 

previdencial (Nota 6.4) 79.271 56.783 39,60 
(+) Outras adições 1 - 100,00 
    
     

2. Destinações (97.447) (101.009) (3,53) 
(-) Benefícios (87.192) (83.686) 4,19 
(-) Constituição líquida de contingências - gestão previdencial (5.870) (14.264) (58,85) 
(-) Custeio administrativo (Nota 12.1) (2.539) (2.441) 4,01 
(-) Outras destinações (1.846) (618) 198,71 

     
3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 43.292 4.444 874,17 

(+/-) Provisões matemáticas 50.240 7.758 547,59 
(+/-) Fundos previdenciais (6.948) (3.314) 109,66 

    
4. Outros eventos do patrimônio social  - 101.824 (100,00) 
     (+/-) Outros eventos do patrimônio social - 101,824 (100,00) 
    
5. Operações transitórias  - - - 

     
B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4+5) 918.849 875.557 4,94 
     
C) Fundos não previdenciais 944 419 125,30 

(+/-) Fundos administrativos  750 289 159,52 
(+/-) Fundos para garantia das operações com participantes 194 130 49,23 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração das mutações do ativo líquido por plano de benefício - Plano de Aposentadoria de 
Contribuição Variável - PACV 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
    

A) Ativo líquido - início do exercício 482.316 380.466 26,77 
    

1. Adições 73.214 48.266 51,69 
(+) Contribuições  49.726 19.425 155,99 
(+) Portabilidade 782 301 159,80 
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão 

previdencial (Nota 6.4) 22.706 28.511 (20,36) 
   (+) Reversão líquida de contingências - gestão previdencial - 29 (100,00) 
    

2. Destinações (33.402) (24.715) 35,15 
(-) Benefícios (27.562) (21.842) 26,19 
(-) Portabilidade / resgates (1.808) (1.347) 34,22 
(-) Desoneração de contribuição de patrocinadoras (1.950) - 100,00 
(-) Constituição líquida de contingências - gestão previdencial (3) - 100,00 
(-) Custeio administrativo (Nota 12.1) (1.569) (1.526) 2,82 

   (-) Outras destinações (510) - 100,00 
     

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 39.812 23.551 69,05 
(+/-) Provisões matemáticas 40.643 23.751 71,12 
(+/-) Fundos previdenciais (831) (200) 315,50 

    
4. Outros eventos do patrimônio social  - 78.299 (100,00) 
     (+/-) Outros eventos do patrimônio social - 78.299 (100,00) 
    
5. Operações transitórias  - - - 

     
B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4+5) 522.128 482.316 8,25 
     
C) Fundos não previdenciais (43) (41) 4,88 

(+/-) Fundos administrativos  (89) (85) 4,71 
(+/-) Fundos para garantia das operações com participantes 46 44 4,55 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração das provisões técnicas - Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 
31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
     

Provisões técnicas (1+2+3+4+5) 1.014.317 1.004.930 0,93 
     
1. Provisões matemáticas 912.358 862.118 5,83 

     
1.1. Benefícios concedidos 910.432 859.284  5,95 

Benefício definido 910.432 859.284 5,95 
     

1.2. Benefícios a conceder 1.926 2.834 (32,04) 
Benefício definido 1.926 2.834 (32,04) 

     
     
2. Equilíbrio técnico - - - 
     
3. Fundos  7.857 14.611 (46,23) 

3.1. Fundos previdenciais (Nota 11) 6.491 13.439 (51,70) 
3.2. Fundos para garantia das operações com participantes - 

gestão previdencial (Nota 11) 1.366 1.172 16,55 
     

4. Exigível operacional (Nota 7) 2.891 2.089 38,39 
4.1. Gestão previdencial 2.852 2.046 39,39 
4.2. Investimentos - gestão previdencial 39 43 (9,30) 

     
5. Exigível contingencial 91.211 126.112 (27,67) 

5.1. Gestão previdencial (Nota 8) 91.211 126.112 (27,67) 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
 

Andréa de Souza Barreto 
Contadora – CRC RJ095.267/O-8 

CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração das provisões técnicas dos planos de benefícios - Plano de Aposentadoria de 
Contribuição Variável - PACV 
 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 

 2021 2020 Variação (%) 
     
Provisões técnicas (1+2+3+4+5) 522.824 482.867 8,27 
     
1. Provisões matemáticas 519.980 479.336 8,48 
     

1.1. Benefícios concedidos 314.614 261.211 20,44 
Contribuição definida 6.377 1.306 388,28 
Benefício definido 308.237 259.905 18,60 

    
1.2. Benefícios a conceder 205.836 218.382 (5,74) 

Contribuição definida 194.911 204.898 (4,87) 
Saldo de contas - parcela patrocinadores 101.613 105.738 (3,90) 
Saldo de contas - parcela participantes 93.298 99.160 (5,91) 
Benefício definido 10.925 13.484 (18,98) 

    
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (Nota 9.2) (470) (257) 82,88 

(-) Equacionamento de déficit a integralizar  (119) (70) 70,00 
(-) Patrocinadores (119) (70) 70,00 

(+/-) Por ajuste das contribuições extraordinárias  (351) (187) 87,70 
(+/-) Patrocinador(es)  (351) (187) 87,70 

    
2. Equilíbrio técnico (Nota 9) - - - 
     
3. Fundos 2.432 3.218 (24,43) 

3.1. Fundos previdenciais (Nota 11) 2.148 2.980 (27,92) 
3.2. Fundos para garantia das operações com participantes - 

gestão previdencial (Nota 11) 284 238 19,33 
     
4. Exigível operacional (Nota 7) 412 313 31,63 

4.1. Gestão previdencial 401 303 32,34 
4.2. Investimentos - gestão previdencial 11 10 10,00 

     
5. Exigível contingencial - - - 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
 

Andréa de Souza Barreto 
Contadora – CRC RJ095.267/O-8 

CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração do plano de gestão administrativa consolidado - PGA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 2021 2020 Variação (%) 
     
A) Fundo administrativo do exercício anterior 5.839 5.635 3,62 
     

1. Custeio da gestão administrativa 7.215 7.208 0,10 
1.1. Receitas (Nota 12.1) 7.215 7.208 0,10 

Custeio administrativo da gestão previdencial (Nota 12.1) 4.108 3.967 3,55 
Custeio administrativo dos investimentos 2.913 2.849 2,25 
Taxa de administração de empréstimo e financiamentos 23 24 (4,17) 
Resultado positivo líquido dos investimentos (Notas 6.4 e 
12.1) 171 173 (1,16) 

                    Outras Receitas - 195   (100,00) 
     

2. Despesas administrativas (6.759) (6.939) (2,59) 
2.1. Administração dos planos previdenciais (6.759) (6.939) (2,59) 

Pessoal e encargos (Nota 12.2) (3.678) (3.970) (7,36) 
Treinamentos/congressos e seminários (45) (14) 221,43 
Viagens e estadias (6) (26) (76,92) 
Serviços de terceiros (Nota 12.3) (2.037) (2.023) 0,69 
Despesas gerais (494) (413) 19,61 
Depreciações e amortizações (58) (53) 9,43 
Tributos  (441) (440) 0,23 

     
3. Constituição/reversão de contingências administrativas 205 (65) 415,38 
    
4. Reversão de recursos para o plano de benefícios - - - 
    
5. Resultado negativo líquido dos investimentos - - - 
    
6. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1+2+3+4+5) 661 204 224,02 

     
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6) 661 204 224,02 

    
8. Operações transitórias - - - 

     
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+7+8) 6.500 5.839 11,32 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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Fundação  Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração do plano de gestão administrativa benefícios - Plano de Complementação de 
Aposentadoria - PCA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 

 2021 2020 Variação (%) 
     
A) Fundo administrativo do exercício anterior 3.484 3.195 9,05 
     

1. Custeio da gestão administrativa 4.816 4.786 0,63 
1.1. Receitas (Nota 12.1) 4.816 4.786 0,63 

Custeio administrativo da gestão previdencial 2.539 2.441 4,01 
Custeio administrativo dos investimentos 2.165 2.116 2,32 
Taxa de administração de empréstimos e financiamentos 11 12 (8,33) 
Resultado positivo líquido dos investimentos 101 92 9,78 

                    Outras Receitas - 125 (100,00) 
     

2. Despesas administrativas (4.190) (4.459) 6,03 
2.1. Administração dos planos previdenciais (4.190) (4.459) 6,03 

Pessoal e encargos  (2.170) (2.426) (10,55) 
Treinamentos/congressos e seminários (27) (9) 200,00 

                    Viagens e estadias (4) (15) (73,33) 
                    Serviços de terceiros  (1.400) (1.460) (4,11) 
                    Despesas gerais (292) (250) 16,80 
                    Depreciações e amortizações (34) (32) 6,25 
                    Tributos (263) (267) (1,50) 

    
3. Constituição/reversão de contingências administrativas 124 (38) 426,32 
    
4. Reversão de recursos para o plano de benefícios - - - 
    
5. Resultado negativo líquido dos investimentos - - - 
    
6. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1+2+3+4+5) 750 289 159,52 

     
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6) 750 289 159,52 

    
8. Operações transitórias - - - 

     
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+7+8) 4.234 3.484 21,53 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Demonstração do plano de gestão administrativa - Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - 
PACV 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais) 
 
 2021 2020 Variação (%) 
     
A) Fundo administrativo do exercício anterior 2.355 2.440 (3,48) 
     

1. Custeio da gestão administrativa 2.399 2.422 (0,95) 
1.1. Receitas (Nota 12.1) 2.399 2.422 (0,95) 

Custeio administrativo da gestão previdencial 1.569 1.526 282 
Custeio administrativo dos investimentos 748 733 2,05 
Taxa de administração de empréstimos e financiamentos 12 12 - 
Resultado positivo líquido dos investimentos 70 81 (13,58) 

                    Outras Receitas - 70 (100,00) 
     

2. Despesas administrativas (2.569) (2.480) 3,59 
2.1. Administração dos planos previdenciais (2.569) (1.587) 3,59 

Pessoal e encargos  (1.508) (1.544) (2,33) 
Treinamentos/congressos e seminários (18) (5) 260,00 

                    Viagens e estadias (2) (11) (81,82) 
                    Serviços de terceiros  (637) (563) 13,14 
                    Despesas gerais (202) (163) 23,93 
                    Depreciações e amortizações (24) (21) 14,29 

Tributos (178) (173) 2,89 
 

3. Constituição/reversão de contingências administrativas 81 (27) 400,00 
    
4. Reversão de recursos para o plano de benefícios - - - 
    
5. Resultado negativo líquido dos investimentos - - - 
    
6. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1+2+3+4+5) (89) (85) 4,71 

     
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6) (89) (85) 4,71 

    
8. Operações transitórias - - - 

     
B) Fundo administrativo do exercício atual (A+7+8) 2.266 2.355 (3,78) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
 
 
 

David Augusto de Abreu Leonardo Dias Baptista Gomes Luis Carlos Salles Cota Muci Girgi Germain 

Diretor Presidente Diretor de Investimentos, Administração e Finanças Diretor de Seguridade Diretor Jurídico 
CPF: 010.618.617-59 CPF: 302.867.998-12 CPF:112.748.788-45 CPF: 072.175.007-96 

 
Andréa de Souza Barreto 

Contadora – CRC RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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1. Contexto operacional 
 
A Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros (“Fundação” ou “Brasiletros”) é uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, 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. 
 
Nos termos da legislação em vigor, a fonte de custeio dos planos são principalmente as 
contribuições dos participantes e das patrocinadoras e a rentabilidade dos investimentos. As 
referidas contribuições formam as reservas necessárias para garantia do pagamento dos 
benefícios contratados. 
 
As operações da Fundação são fiscalizadas pelo Ministério da Economia, por meio da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Estão, assim, sujeitas ao 
exame do referido órgão, que defende e protege os interesses principalmente dos participantes e 
beneficiários, todos os atos dessas entidades, inclusive e, especialmente, o estatuto social e os 
regulamentos dos planos de benefícios que vinculam os participantes. 
 
Os recursos arrecadados e os frutos decorrentes da administração desse patrimônio integram um 
fundo pertencente a uma coletividade. A alocação desses recursos observa especialmente a 
Resolução nº 4.661, de 25 de maio de 2018, do Conselho Monetário Nacional - CMN. 
 
A Fundação mantinha até o exercício de 1998 um único plano, do tipo benefício definido, 
denominado Plano de Complementação de Aposentadoria (PCA). 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. 
 

Plano de benefício CNPB Modalidade Patrocinadores 
    
Plano de Complementação 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 
Enel Brasil S.A. 
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1. Contexto operacional--Continuação 
 

Plano de benefícios definidos - BD - PCA 
 

O Plano de Complementação de Aposentadoria prevê em seu regulamento os seguintes 
benefícios: 
 

 Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 

 Aposentadoria Especial e do Ex-Combatente. 

 Aposentadoria por Idade. 

 Benefício Proporcional Diferido. 

 Aposentadoria por Invalidez. 

 Pensão por morte. 
 

Este plano encontra-se em extinção desde 8 de janeiro de 1999, estando fechado a novas 
adesões de participantes. 
 

Plano de contribuição variável - CV - PACV 
 

O Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável prevê em seu regulamento os seguintes 
benefícios: 
 

 Aposentadoria Normal. 

 Aposentadoria Antecipada. 

 Invalidez. 

 Pensão por Morte. 

 Benefício Proporcional Diferido. 
 

Composição do quadro de participantes da Fundação: 
 

Descrição 
2021 2020 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado 
        
Totais 1.812 1.854 3.666 1.857 1.808 3.665 
Participantes ativos 1 944 945 2 944 946 
Autopatrocinados - 36 36 - 40 40 
Diferidos - 206 206 - 203 203 
Assistidos 1.086 568 1.654 1.154 531 1.685 
Pensionistas 725 100 825 701 90 791 
        
Idade média 73 52 57 72 51 56 
Participantes ativos 67 42 54 68 42 55 
Autopatrocinados - 44 44 - 44 44 
Diferidos - 43 43 - 42 42 
Assistidos 77 68 72 75 66 71 
Pensionistas 74 65 69 72 62 67 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras  
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar - CNPC. 
 
Essas práticas contábeis são específicas para o segmento das entidades fechadas de 
previdência complementar. Como consequência, (I) não existe a segregação de ativos e passivos 
entre circulante e de longo prazo, (II) os investimentos estão contemplados no grupo “Ativo 
Realizável”, (III) o “Ativo Imobilizado e Intangível” abrange somente os bens utilizados na 
operação da Brasiletros e (IV) o grupo “Provisões Matemáticas” representa em valores presentes 
os compromissos assumidos pela Fundação junto aos seus participantes. 
 
A segregação dos registros contábeis possui duas gestões distintas (previdencial e 
administrativa) e o fluxo de investimentos que é comum às gestões previdencial e administrativa. 
 
As demonstrações financeiras e os quadros das notas explicativas estão apresentados em 
milhares de reais. 
 
As informações consideradas relevantes estão sendo divulgadas. 
 
A Fundação não possui ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira, na 
data do fechamento das suas demonstrações financeiras. 
 
Cada Plano de Benefício tem sua contabilidade estruturada em Gestão Previdencial e 
Investimentos. As demonstrações financeiras consolidadas incluem os saldos das contas dos 
Planos de Benefícios PCA e PACV e do Plano de Gestão Administrativa - PGA. 
 
A consolidação das demonstrações financeiras é efetuada utilizando um balancete auxiliar, cujo 
objetivo é anular a participação do fundo administrativo nos planos previdenciais, os valores a 
pagar e a receber entre planos, dentre outros. No fechamento dos exercícios de 2021 e 2020 a 
Brasiletros efetuou a anulação da participação do fundo administrativo nos planos de benefícios 
finalizando o exercício com o saldo de R$6.500 e R$5.839, respectivamente. 
 
De acordo com as normas específicas, são apresentadas as seguintes demonstrações que irão 
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. 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras--Continuação 
 

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

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

 
 Demonstração das Provisões Técnicas - DPT - Por plano de benefícios, a composição das 

Provisões Técnicas. 

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

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Administração em 16 de 
março de 2022. 
 
2.1.   Reclassificação das demonstrações financeiras de 2020 

 
Em virtude da entrada em vigor da Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020 
(atualizada pela Instrução PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 2021), que determinou  
adequações na planificação contábil e  nas demonstrações financeiras das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social de 2020 consolidadas e individualizadas dos planos previdenciais e de 
gestão administrativa, foram ajustadas para fins comparativos com o exercício social de 
2021. 
 
Nos termos da citada Instrução, “para o exercício de 2021 as informações comparativas do 
exercício anterior devem ser reclassificadas e evidenciadas em item específico nas notas 
explicativas”. 

 
As principais adequações realizadas para atendimento aos preceitos legais estão descritas 
a seguir. 
 
Balanço patrimonial consolidado 

 
Reclassificação dos contratos de dívida firmados com a patrocinadora Ampla do grupo de 
contas “Provisões matemáticas a constituir” do Patrimônio social para o “Realizável Gestão 
previdencial” no valor de R$180.123. Essa reclassificação ocasionou efeito permutativo no 
Patrimônio aumentando o Ativo e Passivo no mesmo valor.  
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2.1.   Reclassificação das demonstrações financeiras de 2020—Continuação 
 
Balanço patrimonial consolidado--Continuação 
 
Reclassificação do precatório relacionado ao aluguel do imóvel de Petrópolis do grupo de 
Realizável dos investimentos denominado “Outros realizáveis” para a rubrica de “Recursos 
a receber - precatórios”, no valor: R$265. Por se tratar de transferência entre rubricas 
dentro do Realizável dos investimentos, não ocorreram reflexos no patrimônio consolidado 
da Fundação. 

 
                     2020  
 Publicado Reclassificado 

 
Instrução 
34/2009 

Instrução 
31/2020 

Ativo   
Disponível 184 184 
Realizável 1.314.122 1.494.245 

Gestão previdencial  43.130 223.253 
Gestão administrativa  445 445 
Investimentos 1.270.547 1.270.547 

Imobilizado e intangível 168 168 
Total do ativo 1.314.474 1.494.597 
    
Passivo   
Exigível operacional  3.106 3.106 
Exigível contingencial  126.369 126.369 
Patrimônio social  1.184.999 1.365.122 
Patrimônio de cobertura do plano  1.161.331 1.341.454 

Provisões matemáticas 1.161.331 1.341.454 
Benefícios concedidos 1.120.495 1.120.495 
Benefícios a conceder 221.216 221.216 
(-) Provisão matemática a constituir  (180.380)   (257) 

Fundos  23.668 23.668 
Total do passivo  1.314.474 1.494.597 

 
 
Demonstração da mutação do patrimônio social consolidada 
 
Adições: abertura dos valores de Contribuições em três grupos: Contribuições previdenciais 
no valor de R$609, Portabilidade no valor de R$301 e Migração entre planos no valor de 
R$308. A reclassificação realizada não alterou o valor das adições totais nem o patrimônio 
social no exercício social de 2020. 
 
Destinações: abertura dos valores de Benefícios em três grupos: Benefícios no valor de 
R$1.965, Portabilidade/resgates no valor de R$1.347 e Outras destinações no valor de 
R$618. A reclassificação realizada não alterou o valor das destinações totais nem o 
patrimônio social no exercício social de 2020. 
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2.1.   Reclassificação das demonstrações financeiras de 2020—Continuação 
 
Demonstração da mutação do patrimônio social consolidada --Continuação 
 
O item “Outros eventos do patrimônio social” representa o evento permutativo transferido 
dos contratos de dívida da patrocinadora Ampla do grupo de contas “Provisões 
matemáticas” do Patrimônio social para o “Realizável Gestão previdencial” no valor de 
R$180.123. 
 
Demonstração do ativo líquido do PCA 
 
Reclassificação do contrato de dívida firmado com a patrocinadora Ampla do grupo de 
contas “Provisões matemáticas” para o “Recebível previdencial” no valor de R$101.825. 
Essa reclassificação ocasionou efeito permutativo no Patrimônio alterando o total do Ativo 
líquido no mesmo valor.  
 
Reclassificação do precatório relacionado ao aluguel do imóvel de Petrópolis do grupo de 
Realizável dos investimentos denominado “Outros realizáveis” para a rubrica de “Recursos 
a receber - precatórios”, no valor: R$265. Por se tratar de transferência entre rubricas 
dentro do Realizável dos investimentos, não ocorreram reflexos no patrimônio do plano. 
 
Demonstração do ativo líquido do PACV 
 
Reclassificação dos contratos de dívida firmados com a patrocinadora Ampla do grupo de 
contas “Provisões matemáticas” para o “Recebível previdencial” no valor de R$78.299. 
Essa reclassificação ocasionou efeito permutativo no Patrimônio alterando o total do Ativo 
líquido no mesmo valor.  
 
Demonstração da mutação do ativo líquido do PCA 
 
Adições: abertura dos valores de Contribuições em dois grupos: Contribuições 
previdenciais e Migração entre planos no valor de R$308. A reclassificação realizada não 
alterou o valor das adições totais nem o patrimônio social no exercício social de 2020. 
 
Destinações: abertura dos valores de Benefícios em dois grupos: Benefícios e Outras 
destinações no valor de R$618. A reclassificação realizada não alterou o valor das 
destinações totais nem o patrimônio social no exercício social de 2020. 
 
O item “Outros eventos do patrimônio social” representa o evento permutativo transferido 
do contrato de dívida firmado com a patrocinadora Ampla do grupo de contas “Provisões 
matemáticas a constituir” do Patrimônio social para o “Realizável Gestão previdencial” no 
valor de R$101.824. 
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2.1.   Reclassificação das demonstrações financeiras de 2020—Continuação 
 
Demonstração da mutação do ativo líquido do PACV 
 
Adições: abertura dos valores de Contribuições em dois grupos: Contribuições 
previdenciais e Portabilidade no valor de R$301. A reclassificação realizada não alterou o 
valor das adições totais nem o patrimônio social no exercício social de 2020. 
 
Destinações: abertura dos valores de Benefícios em dois grupos: Benefícios e 
Portabilidade/resgates no valor de R$1.347. A reclassificação realizada não alterou o valor 
das destinações totais nem o patrimônio social no exercício social de 2020. 
 
O item “Outros eventos do patrimônio social” representa o evento permutativo transferido 
dos contratos de dívida da patrocinadora do grupo de contas “Provisões matemáticas” do 
Patrimônio social para o “Realizável Gestão previdencial” no valor de R$78.299. 
 
Demonstração das provisões técnicas por plano de benefícios 
 
Reclassificação dos contratos de dívida firmados com a patrocinadora Ampla do grupo de 
contas “Provisões matemáticas a constituir” do Patrimônio social para o “Realizável Gestão 
previdencial” no valor de R$101.824 no PCA e R$78.299 no PACV. Essa reclassificação 
ocasionou efeito permutativo no Patrimônio aumentando o Ativo e Passivo no mesmo valor.  

 
Demonstração do plano de gestão administrativa 
 
Até o exercício social de 2020 os valores das despesas administrativas eram apresentados 
de forma segregada entre administração previdencial, administração dos investimentos, 
comuns e específicas. Para fins de reclassificação comparativa, os valores das despesas 
administrativas apresentados em 2020 foram consolidados, não ocorrendo alteração nos 
valores das despesas administrativas totais nem no saldo do fundo administrativo 
consolidado e por plano. 
 

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, independentemente da sua efetiva realização, bem  
como, as despesas, as deduções e variações negativas pagas ou incorridas no mês 
correspondente. Apenas as contribuições de auto patrocinados são escrituradas no regime 
de caixa. 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

3.2. Ativo realizável 
 
Gestão previdencial 
 
Registra as contribuições apuradas mensalmente (devidas pelas patrocinadoras e pelos 
participantes), os contratos de dívida firmados com as patrocinadoras e os valores 
depositados judicialmente relativos às contingências da gestão previdencial.  
 
Gestão administrativa 
 
Registra os direitos a receber, as despesas futuras, os adiantamentos concedidos a 
empregados, o saldo dos depósitos judiciais realizados e os valores a receber da taxa das 
Patrocinadoras. 
 
Investimentos 
 
Em atendimento à Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018 (observadas as 
alterações posteriores), os títulos e valores mobiliários devem ser registrados pelo valor 
efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos, e classificados nas seguintes 
categorias: 

 
Títulos para negociação 
 
 Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem, em momentos de 

mercado favoráveis, negociados para a realização de ganhos. São contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de 
mercado, sendo os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, 
reconhecidos no resultado do exercício.  
 
A EFPC deve registrar os títulos e valores mobiliários na categoria de títulos para 
negociação independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição. 

 
Títulos mantidos até o vencimento 
 
 Registra os títulos com vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição e que a 

Fundação tenha intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o 
vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos 
os quais devem impactar o resultado do período. 
 
 
 

D4Sign 042a8150-e45e-4d0b-a12f-f50f9b465203 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 
 
Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais) 
 
 

20 

 

3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 
3.2. Ativo realizável--Continuação 

 
Investimentos--Continuação 

 
A EFPC pode registrar os títulos e valores mobiliários na categoria títulos mantidos até o 
vencimento em planos de benefícios na modalidade de benefício definido, quando o prazo 
entre a data de aquisição e a data de vencimento dos títulos for igual ou superior a cinco 
anos e em planos de contribuição variável e contribuição definida exclusivamente na fase 
de constituição e manutenção de benefícios, desde que esses benefícios utilizem 
hipóteses atuariais, respeitando ainda a capacidade financeira e intenção em mantê-los 
na carteira até o vencimento. 

 
A Política de Investimentos visa estabelecer as diretrizes de investimentos para o longo 
prazo e tem como referência os Estudos de ALM - Asset Liability Management (Aderência 
entre os fluxos de Ativos e Passivos) e otimização de composição de carteiras (Fronteira 
Eficiente). Revisões anuais no cenário macroeconômico podem ocorrer de forma a adequar 
a macroalocação nos segmentos de investimentos. 
 
Os investimentos da Fundação estão alocados em fundos de investimento exclusivos e não 
exclusivos registrados pelo valor da cota na data do balanço distribuídos nos segmentos de 
renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimentos no exterior. Uma 
parte dos recursos também está alocada nos segmentos imobiliário e operações com 
participantes. 
 
Seguem os principais segmentos de investimentos: 
 
a) Fundos de investimentos 

 
a.1) Renda fixa 

 
Os fundos classificados como “renda fixa” possuem, no mínimo 80% (oitenta por 
cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados, via 
derivativos, aos principais fatores de risco da carteira, que são a variação da taxa 
de juros doméstica ou de índice de inflação, ou uma composição de ambos. 
 

a.2) Ações 
 
Os fundos classificados como “ações” devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta 
e sete por cento) da carteira em ações admitidas à negociação no mercado à 
vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado ou em 
outros ativos autorizados na legislação.  
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 
3.2 Ativo realizável--Continuação 

 
Investimentos—Continuação 
 
a) Fundos de investimentos—Continuação 

 
a.3) Multimercado 

 
Os fundos classificados como “multimercado” possuem políticas de investimentos 
que envolvem diversos fatores de risco, combinando investimentos nos mercados 
de renda fixa, câmbio, ações, entre outros. Podem também utilizar instrumentos 
de derivativos, de acordo com as regras de legislação vigente, em suas carteiras. 
 

a.4) 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, na maioria dos casos, do processo decisório da 
companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política 
estratégica e na sua gestão. 
 

a.5) Investimento no exterior 
 
Cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de 
condomínio aberto com o sufixo "Investimento no exterior", nos termos da 
regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.  

 
a.6) Imobiliário 

 
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.  
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 
3.2 Ativo realizável--Continuação 

 
Investimentos—Continuação 

 
b) Investimentos imobiliários 

 
São demonstrados ao custo de aquisição ou construção, ajustados ao valor de 
mercado, com base nos laudos de avaliação de empresa especializada contratada. 
 
A Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020, determinou que a reavaliação 
imobiliária deve ser realizada, no mínimo anualmente, o que dispensa o registro da 
depreciação. 
 

c) Operações com participantes 
 
Os empréstimos são operações de mútuos concedidos com recursos do plano de 
benefícios aos seus participantes e assistidos. A Fundação atualmente concede 
empréstimos apenas na modalidade simples. 
 
O saldo apurado para as operações de financiamento imobiliário reflete a renegociação 
de um contrato, conforme tratativa autorizada pelo Conselho Deliberativo. 

 
3.3 Imobilizado e intangível 

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

 

 10% móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, sistema de comunicação e sistema 
de segurança 

 20% computadores e periféricos 

 25% refrigeradores e ventiladores 
 

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, o repasse para os sindicatos, associações e para a patrocinadora Ampla 
Energia e Serviços S.A. do plano médico e odontológico, dentre outros. 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

3.4. Exigível operacional 
 
Gestão administrativa 
 
Registra a folha de pagamento, a provisão de férias e seus respectivos encargos referentes 
aos colaboradores da Fundação, as despesas a pagar de serviços de terceiros e os tributos. 
  
Investimentos 
 
Registra os serviços de terceiros contratados relativos aos imóveis, tributos, custódia e 
controladoria das carteiras, taxas de administração de investimentos na gestão terceirizada 
dos recursos e gastos necessários para a recuperação de investimentos. 
 

3.5. Exigível contingencial 
 
As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo 
como base o Pronunciamento CPC 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 8 - Exigível contingencial) 
 

3.6. Exigível atuarial 
 

As provisões matemáticas representam o valor presente dos compromissos da Fundação 
com seus participantes ativos ou assistidos e as dívidas contratadas com as 
patrocinadoras, com cláusula de reajuste atuarial e calculadas pelo atuário externo Rodarte 
Consultoria em Estatística e Seguridade Ltda. nos exercícios de 2021 e 2020. 

 
3.7. Operações administrativas 

 
Os 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 deduzidas das despesas, sendo as 
sobras ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao fundo administrativo. 
 
O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefícios, não caracterizando 
obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos dos planos. Para 
determinação do saldo do fundo administrativo de cada plano de benefício, a Fundação 
utiliza o seguinte critério: 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 
3.7. Operações administrativas—Continuação 
 
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. 
 
Despesas: registradas no plano de gestão administrativa, que até 31 de dezembro de 2020 
eram segregadas pela origem da administração previdencial e de investimentos e também 
em virtude das características dos planos administrados entre comum e específica, em 
2021 passaram a ser registadas de forma consolidada.  
 
Em virtude da apuração da participação dos planos previdenciais no fundo administrativo, a 
Fundação mantem o controle gerencial da origem e segregação dessas despesas alocadas 
em cada plano. 

 
Esses custos da gestão previdencial e de investimentos representaram no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, respectivamente, 57,56% e 42,44% (51,63% e 48,37% em 
2020) do total geral das despesas comuns. 
 
O critério de rateio das despesas comuns entre planos foi definido em razão do número de 
participantes de cada plano, no caso da gestão previdencial. Sendo assim, foi utilizado 51% 
para o Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA e 49% para o Plano de 
Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV em 2021 (52% e 48% em 2020). No caso 
das despesas comuns do investimento, estas foram rateadas em razão dos recursos 
garantidores de cada plano na data da elaboração do orçamento, sendo 69% para o PCA e 
31% para o PACV em 2021 (70% e 30% em 2020). 

 
3.8. Premissas e estimativas contábeis 

 
A Administração se utiliza de julgamentos na determinação e no 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 de determinados instrumentos financeiros, valor 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 financeiras, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. 
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4. Realizável da gestão previdencial 
 

 2021 2020 
  PCA PACV  Consolidado PCA PACV  Consolidado 

         
Contribuições a receber 5 1.351  1.356 - 7  7 
   Patrocinadora Ampla Energia S.A. 5 1.237  1.242 - -  - 
   Patrocinadora Enel Brasil S.A. - 114  114 - -  - 
   Autopatrocínio - -  - - 7  7 

         
Contrato de dívida com a patrocinadora 46.214 103.519  149.733 101.824 78.299  180.123 
   Serviço passado - -  - 23.536 -  23.536 
   Déficit equacionado 46.214 101.511  147.725 78.288 74.190  152.478 
   Outros - 2.008  2.008 - 4.109 4 4.109 

         
Depósitos judiciais 43.851 -  43.851 43.123 -  43.123 

          
Total realizável da gestão previdencial 90.070 104.870  194.940 144.947 78.306  223.253 
          

 
4.1. Contribuições a receber 

 
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.  
 
4.2. Contrato de dívida com a patrocinadora 
 
A Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020, determinou que Contratos de dívidas 
firmados e registrados como provisão matemática a constituir no patrimônio social, em 2020, 
fossem transferidos para o Ativo realizável da Gestão previdencial, fato esse que não alterou o 
resultado dos planos administrados pela Brasiletros. 

 
4.2.1. Contrato de refinanciamento de compromisso de reserva a amortizar - PCA 

 
Em 1º de janeiro de 2002, foi assinado o 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 prazo do contrato é de 240 meses, sendo 30 meses de carência para pagamento do 
principal, com pagamento da atualização monetária do saldo devedor pelo IGP-DI do mês 
anterior e juros compostos de 6% a.a. Após o período de carência iniciou-se em julho de 
2004 a amortização do principal.  Atualmente, a atualização está vinculada ao INPC, 
acrescido da taxa de juros equivalente ao mínimo atuarial praticado pelo Plano e prevista 
na Demonstração Atuarial - DA. 
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4. Realizável da gestão previdencial—Continuação 
 

4.2. Contrato de dívida com a patrocinadora—Continuação 
 
4.2.1. Contrato de refinanciamento de compromisso de reserva a amortizar - PCA--

Continuação 
 

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. 
 
O contrato se aperfeiçoou em 31 de dezembro de 2021, tendo sido o valor do déficit de 
R$46.214 incorporado ao saldo final, que será integralizado exclusivamente pela 
Patrocinadora Ampla até 31 de março de 2022. Em 2020, o déficit incorporado ao saldo do 
contrato foi de R$59.515. 
 
A evolução é a seguinte: 
 
 2021 2020 

 
Serviço 
passado 

Déficit 
equacionado Total 

Serviço 
passado 

Déficit 
equacionado Total 

        
Saldo no início do exercício 23.536 78.288 101.824 43.620 35.773 79.393 
Atualização monetária 1.372 5.358 6.730 1.653 1.332 2.985 
Juros 672 2.648 3.320 1.795 1.441 3.236 
Valores recebidos no exercício (25.580) (86.294) (111.874) (23.532) (19.773) (43.305) 
Revisão atuarial - 46.214 46.214 - 59.515 59.515 
Saldo no final do exercício - 46.214 46.214 23.536 78.288 101.824 

 
 

4.2.2. Contrato de equacionamento de déficit do PACV 
 
O equacionamento do déficit é efetuado por contribuições extraordinárias da patrocinadora 
Ampla Energia e Serviços S.A. e pela utilização do Fundo de reversão de saldo por 
exigência regulamentar, enquanto houver saldo disponível, conforme aprovação do 
Conselho Deliberativo e da patrocinadora. O déficit, integralmente assumido pela 
patrocinadora, no valor de R$47.684, foi objeto de contrato de confissão de dívida no ano 
de 2014, conforme determina a legislação vigente, com cláusula de revisão atuarial, onde o 
saldo devedor do contrato será revisto ao final de cada ano, devidamente atualizado pelo 
INPC e acrescido da taxa de juros equivalente ao mínimo atuarial praticado pelo Plano e 
prevista na Demonstração Atuarial - DA.  
 
O valor do déficit de 2021 incorporado ao saldo do contrato foi de R$25.787, enquanto o de 
2020 foi de R$17.125. 
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4. Realizável da gestão previdencial—Continuação 
 

4.2. Contrato de dívida com a patrocinadora—Continuação 
 
4.2.2. Contrato de equacionamento de déficit do PACV--Continuação 

 
O prazo remanescente de amortização do déficit é de 99 meses, terminando em 31 de 
março de 2030. 
 
A evolução da dívida é a seguinte: 
 
 2021 2020 
 A Conceder Concedido Total A Conceder Concedido Total 
        
Saldo no início do exercício 19.492 54.698 74.190 16.439 42.505 58.944 

Correção monetária 2.061 5.794 7.855 817 2.109 2.926 
Juros 973 2.736 3.709 838 2.164 3.002 
Valores recebidos no exercício (2.368) (6.557) (8.925) (1.941) (5.026) (6.967) 
Utilização do fundo de reversão (296) (809) (1.105) (221) (619) (840) 
Revisão atuarial 4.219 21.568 25.787 3.560 13.565 17.125 

Saldo no final do exercício 24.081 77.430 101.511 19.492 54.698 74.190 

 
 

Teve por objetivo equacionar definitivamente os efeitos da alteração da hipótese atuarial 
denominada “Crescimento Real de Benefícios” de -1,5% a.a. para 0% a.a, na avaliação 
atuarial realizada em 31 de dezembro de 2006, em decorrência da edição da Resolução 
CGPC nº 18, de 28 de março de 2006, que proibiu a adoção de taxas negativas para as 
projeções de crescimento real dos benefícios do plano. 

 
4.2.3. Equacionamento dos efeitos da alteração da hipótese de crescimento real dos 

benefícios - PACV 
 
Foram realizados dois acordos judiciais, sendo o primeiro homologado em 7 de agosto de 
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), no valor de R$ 4.529, e o segundo homologado em 29 de abril de 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), no valor de R$ 14.326, 
respectivamente. 
 
Desta forma, para cada acordo judicial foi celebrado um Contrato de Financiamento entre a 
Patrocinadora Ampla Energia e Serviços S.A. e a Fundação. Foi efetivado o pagamento de 
prestação única para os participantes assistidos à época e previsto, para os demais que 
optarem por renda vitalícia, o pagamento adicional de 120 (cento e vinte) prestações 
mensais consecutivas, devidamente atualizadas pelo INPC e acrescidas da taxa de juros  
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4. Realizável da gestão previdencial—Continuação 
 

4.2. Contrato de dívida com a patrocinadora—Continuação 
 
4.2.3. Equacionamento dos efeitos da alteração da hipótese de crescimento real dos 

benefícios – PACV--Continuação 
 

equivalente ao mínimo atuarial praticado pelo Plano e prevista na Demonstração Atuarial - 
DA. O prazo remanescente de amortização dos contratos é de 8 meses para a base 
Campos e de 16 meses para a base Niterói, tendo o seu término em 31 de agosto de 2022 
e 30 de abril de 2023, respectivamente. 

 
A evolução é a seguinte: 

 
 2021 2020 
 Campos Niterói Total Campos Niterói Total 
        
Saldo no início do exercício 813 3.296 4.109 1.037 4.339 5.376 

Correção monetária 65 291 356 43 190 233 
Juros 31 139 170 46 200 246 
Valores recebidos no exercício (538) (1.582) (2.120) (427) (1.452) (1.879) 
Revisão atuarial (160) (347) (507) 114 19 133 

Saldo no final do exercício 211 1.797 2.008 813 3.296 4.109 
 

 
4.3. Depósitos judiciais 

 
A Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020 estabeleceu que as atualizações dos 
depósitos judiciais só devem ser contabilizadas por ocasião da emissão do alvará de 
levantamento em favor da Fundação. Segue a movimentação dos depósitos de 2021: 
 

PCA 
Saldo inicial 
31/12/2020 

Novos 
depósitos Pagamentos Reversão Atualização 

Saldo final 
31/12/2021 

      
43.123 41.282 (40.309) (246) 1 43.851 

      
 
5. Realizável da gestão administrativa 

 
 2021 2020 
    
Contribuição taxa PGA 624 376 
Despesas futuras 25 24 
Adiantamento a empregados 3 6 
Depósitos judiciais 39 39 
Total realizável da gestão administrativa 691 445 
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6. Investimentos 
 
6.1. Fundos de investimentos    

 
A composição da carteira de investimentos, segregada por plano, está demonstrada nas 
tabelas abaixo: 
 2021 2020 

  PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado 
Fundos de investimentos         
Fundos de renda fixa         

Itaú Unibanco S.A. 5  - 5 5 - - 5 
Caixa Econômica Federal 1.382  - 1.382 1.329 - - 1.329 
BEM DTVM Ltda. 489.134 165.722 - 654.856 394.661 151.653 - 546.314 

Total dos fundos em renda fixa 490.521 165.722 - 656.243 395.995 151.653 - 547.648 
          
Fundos de ações         

INTRAG DTVM Ltda. 35.786 21.936 - 57.722 46.737 28.649 - 75.386 
Sul América Investimentos DTVM S/A 48.577 29.903 - 78.480 47.768 29.405 - 77.173 
BNY MELLON Serviços Financeiros 

DTVM S.A. 38.466 23.584 - 62.050 46.358 28.422 - 74.780 
Total dos fundos em ações 122.829 75.423 - 198.252 140.863 86.476 - 227.339 
          
Fundo Multimercado         

BEM DTVM Ltda. 26.878 71.594 6.287 104.760 44.381 72.630 6.129 123.140 
Total do fundo Multimercado 26.878 71.594 6.287 104.760 44.381 72.630 6.129 123.140 
         
Fundo Multimercado Estruturado         

BNY MELLON Serviços Financeiros 
DTVM S.A. - -     - -  48.652 22.293 - 70.945 

BEM DTVM Ltda. 30.940 18.958 - 49.898 44.511  18.695 - 63.206 
BTG PACTUAL Serviços Financeiros 

DTVM 72.978 34.994 - 107.972  28.881 12.086 - 40.967 
Total dos fundos Multimercado Estruturado 103.918 53.952 - 157.870 122.044 53.074 - 175.118 
          
Multiestratégia Fundo de Participações         

Caixa Econômica Federal  1.630 1.086 - 2.716 3.166 2.111 - 5.277 
Total do fundo de participações 1.630 1.086 - 2.716 3.166 2.111 - 5.277 
         
Sufixo Investimento no Exterior         

 BB DTVM S.A. 67.592 48.208 - 115.800 51.228 36.538 - 87.766 
Total dos fundos no Exterior 67.592 48.208 - 115.800 51.228 36.538 - 87.766 

Fundos imobiliários        
 
 

Oliveira Trust DTVM S.A. - 10 - 10 - 26 - 26 
Total dos fundos imobiliários - 10 - 10 - 26 - 26 
          
Total dos fundos de investimentos 813.368 415.995 6.287 1.235.650 757.677 402.508 6.129 1.166.314 
 

 
Sobre o Fundo AZ Quest Multi FICFIM (Estruturado), administrado pela BNY Mellon, 
após resultado da reavaliação dos fundos das carteiras, houve resgate total das 
posições dos planos em dezembro de 2021, com realocação no fundo Vista Hedge FIC 
FIM, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM. 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.1. Fundos de investimento--Continuação 

 
Com relação ao Fundo Investimentos em Participações Brasil Energia Renovável (FIP 
BER) administrado pela Caixa Econômica Federal, no encerramento de 2021, o gestor 
(Brasil Plural) e administrador realizaram um avaliação a valor justo dos investimentos 
detidos pelo Fundo em conformidade com as normas contábeis brasileiras e com as 
Instruções CVM nº 578 e nº 579, registrando perdas no valor econômico dos ativos, em 
função (i) desinvestimento dos ativos – Santa Vitória do Palmar Holding S.A. e RBO 
Energia S.A. – em recuperação judicial, (ii) quitação de acordos relacionados à dívidas 
do Fundo e de suas companhias investidas. (iii) remarcação de ativos e passivos do 
Fundo e (iv) pagamento das dívidas financeiras das holdings não operacionais. Dessa 
forma, o impacto negativo no valor da cota em 31 de dezembro de 2021 foi de 
aproximadamente 47%. Em 2020, o impacto negativo do impairment na cota havia sido 
de aproximadamente 30,21%. A carteira atual do fundo reflete o valor apurado no laudo 
de avaliação da investida Livramento Holding S.A. e o valor da companhia Brave Winds 
Geradora III S.A., o qual é composto majoritariamente por ações habilitadas para 
negociação da B3. A alocação por plano de benefícios no Fundo pode ser observada na 
tabela: 
 
Ativo  Plano Valor aplicado Valor recebido Valor do Ativo em 31/12/2021 
FIP BER PCA 15.000 - 1.630 
FIP BER PACV 10.000 - 1.086 

 
6.1.1. Composição da carteira 
 

a. Plano de Complementação de Aposentadoria – PCA 
 2021 

 
Sem 

vencimento 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

        
Títulos mantidos até o vencimento - - - 402.372 402.372 432.680 49,47% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Títulos públicos federais - - - 402.372 402.372 402.372 49,47% 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B - - - 402.372 402.372 402.372 49,47% 

        
Títulos para negociação 384.115 431 3.535 22.915 410.996 410.996 50,53% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Renda fixa  58.631 431 3.535 22.915 85.512 85.512 10,51% 
Debêntures  - - 29 1.492 1.521 1.521 0,19% 
Letras Financeiras  - - 3.782 158 3.940 3.940 0,48% 
Títulos públicos federais 58.674 431 144 21.276 80.525 80.525 9,90% 

Letras Financeiras do Tesouro - LFT - - 144 21.276 21.420 21.420 2,63% 
Letras Financeiras do Tesouro – LFT O 58.674 - - - 58.674 58.674 7,21% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN O - 431 - - 431 431 0,05% 

Outros  (43) - (420) (11) (475) 475 (0,06%) 
        
Fundos de investimentos não exclusivos 325.484 - - - 325.484 325.484 40,02% 
        
Total 384.115 431 3.535 425.287 813.368 843.676 100,00% 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.1. Fundos de investimento--Continuação 

 
6.1.1. Composição da carteira--Continuação 

 
a) Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA—Continuação 

 
 2020 

 
Sem 

vencimento 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

        
Títulos mantidos até o vencimento - - - 363.556 363.556 463.472 47,98% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Títulos públicos federais - - - 363.556 363.556 463.472 47,98% 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B - - - 363.556 363.556 463.472 47,98% 

        
Títulos para negociação 349.743 7.138 2.055 35.185 394.121 394.121 52,02% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Renda fixa  4.282 7.138 2.055 35.185 48.660 48.660 6,42% 
Debêntures  - - - 2.342 2.342 2.342 0,31% 
Letras Financeiras  - - 2.055 3.268 5.323 5.323 0,70% 
CDB - 246 - - 246 246 0,03% 
Títulos públicos federais 4.312 6.892 - 30.155 41.359 41.359 5,46% 

Letras Financeiras do Tesouro - LFT - 911 - 30.155 31.066 31.066 4,10% 
Letras Financeiras do Tesouro – LFT O 3.881 5.682 - - 9.563 9.563 1,26% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN O 431 299 - - 730 730 0,10% 

Outros  (30) - - (580) (610) (610) (0,08%) 
        
Fundos de investimentos não exclusivos 345.461 - - - 345.461 346.461 45,59% 
        
Total 349.743 7.138 2.055 398.741 757.677 857.593 100,00% 

 
 

No exercício de 2021, a posição alocada em NTN-B classificada como títulos 
“mantidos até o vencimento” se manteve inalterada, uma vez que não ocorreram 
novas compras no exercício. A Fundação declara a intenção de mantê-los até o 
vencimento, por possuir capacidade financeira para tal e, de acordo com os 
estudos técnicos de otimização de carteira e de ALM, evidencia-se a capacidade 
para manutenção desses ativos. No ano de 2020, essa posição também se 
manteve inalterada. 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.1. Fundos de investimento--Continuação 

 
6.1.1. Composição da carteira--Continuação 
 

b) Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 
 

 2021 

 
Sem 

vencimento 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

        
Títulos mantidos até o vencimento - - - 129.986 129.986 135.041 31,25% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Títulos públicos federais - - - 129.986 129.986 135.041 31,25% 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B - - - 129.986 129.986 135.041 31,25% 

        
Títulos para negociação 213.790 1.148 9.416 61.655 286.009 286.009 68,75% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Renda fixa  6.982 1.148 9.416 61.655 79.201 79.201 19,04% 
Debêntures  - - 79 3.973 4.051 4.051 0,97% 
Letras Financeiras  - - 10.073 422 10.495 10.495 2,52% 
Títulos públicos federais 7.003 1.148 384 57.290 65.825 65.825 15,82% 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT - - 384 57.290 57.674 57.674 13,86% 

Letras do Tesouro Nacional - LTN O - 1.148 - - 1.148 1.148 0,28% 
Notas do Tesouro Nacional – NTN O 7.003 - - - 7.003 7.003 1,68% 
Outros (21) - (1.119) (30) (1.170) (1.170) (0,28%) 
        

Fundos de investimentos não exclusivos 206.808 - - - 206.808 206.808 49,71% 
        
Total 213.790 1.148 9.416 191.641 415.995 421.050 100,00% 

        
 
 

 2020 

 
Sem 

vencimento 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

        
Títulos mantidos até o vencimento - - - 117.680 117.680 147.499 29,24% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Títulos públicos federais - - - 117.680 117.680 147.499 29,24% 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B - - - 117.680 117.680 147.499 29,24% 

        
Títulos para negociação 211.387 11.907 3.362 58.172 284.828 284.828 70,76% 
Fundos de investimentos exclusivos        

Renda fixa  6.336 11.907 3.362 58.172 79.777 79.777 19,82% 
Debêntures  - 226 - 3.833 4.059 4.059 1,01% 
Letras Financeiras  - - 3.362 5.349 8.711 8.711 2,16% 
CDB - 402 - - 402 402 0,10% 
Títulos públicos federais 6.344 11.279 - 49.939 67.562 67.562 16,79% 

Letras Financeiras do Tesouro - LFT - 1.491 - 49.939 51.430 51.430 12,78% 
Letras Financeiras do Tesouro – LFT O 5.075 9.299 - - 14.374 14.374 3,57% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN O 1.269 489 - - 1.758 1.758 0,44% 

Outros  (8) - - (949) (957) (957) (0,24%) 
        
Fundos de investimentos não exclusivos 205.051 - - - 205.051 205.051 50,94% 
        
Total 211.387 11.907 3.362 175.852 402.508 432.327 100,00% 
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  6. Investimentos--Continuação 
 
6.1. Fundos de investimentos--Continuação 

 
6.1.1. Composição da carteira--Continuação 

 

b) Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV—Continuação 
 

No exercício de 2021, a posição alocada em NTN-B classificada como títulos 
“mantidos até o vencimento” se manteve inalterada, uma vez que não ocorreram 
novas compras no exercício. A Fundação declara a intenção de mantê-los até o 
vencimento, por possuir capacidade financeira para tal e, de acordo com os 
estudos técnicos de otimização de carteira e de ALM, evidencia-se a capacidade 
para manutenção desses ativos. No ano de 2020 essa posição também se 
manteve inalterada. 

 
c) Plano de Gestão Administrativa - PGA 

 
                                                                                   2021 

 
Sem 

vencimento 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

        
Títulos para negociação (1) 101 827 5.360 6.287 6.287 100,00% 

Renda fixa (1) 101 827 5.360 6.287 6.287 100,00% 
Debêntures  - - 7 349 356 356 5,66% 
Letras Financeiras  - - 884 37 921 922 14,66% 
Títulos públicos federais - 101 34 4.977 5.112 5.112 81,30% 

Letras Financeiras do Tesouro – LFT - - 34 4.977 5.011 5.011 79,69% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN O - - - - 101 101 1,60% 
Outros  (1) - (98) (3) (102) (102) (1,61%) 

        
Total (1) 101 827 5.360 6.287 6.287 100,00% 

 
 

                                                                           2020 

 
De 61 a 
180 dias 

De 181 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado % 

       
Títulos para negociação 986 284 4.859 6.129 6.129 100,00% 

Renda fixa 986 284 4.859 6.129 6.129 100,00% 
Debêntures  - - 324 324 324 5,29% 
Letras Financeiras  - 284 451 735 735 11,99% 
CDB 34 - - 34 34 0,55% 
Títulos públicos federais 952 - 4.164 5.116 5.116 83,47% 

Letras Financeiras do Tesouro - LFT 126 - 4.164 4.290 4.290 70,00% 
Letras Financeiras do Tesouro – LFT O 785 - - 785 785 12,81% 
Letras do Tesouro Nacional - LTN O 41 - - 41 41 0,67% 
Outros  - - (80) (80) (80) (1,31%) 

       
Total 986 284 4.859 6.129 6.129 100,00% 

 
O PGA é composto exclusivamente pelo fundo multimercado FUNBR, os ativos 
que compõe a sua carteira estão integralmente marcados a mercado. 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.2. Investimentos imobiliários 

 
A composição da carteira de investimentos imobiliários alocados no PCA é a seguinte: 
 
 2021 2020 
Imóveis   

Avenida Paulo Leitão, 695 - Magé – RJ 3.700 3.650 
Praça Leoni Ramos, 1 Bl. 1 e 2 - Niterói – RJ 98.400 91.730 
Rua Aureliano Coutinho, 81 - Petrópolis – RJ 6.700 4.687 
Valores a receber 4 1 

Total 108.804 100.068 

 
Com relação à carteira de investimentos imobiliários, no exercício de 2021, manteve-se 
vacância integral do imóvel de Magé.  Com relação ao imóvel de Petrópolis, mantidos os 
contratos de locação de uma sala comercial para a patrocinadora, e uma sala e duas vagas 
de garagem locados a terceiros. Já o imóvel de Niterói encontrou-se 100% locado à 
patrocinadora Enel Brasil S.A. até o dia 31 de dezembro de 2021.  
 
Sobre o processo judicial referente a valores a receber de aluguéis do imóvel de Petrópolis, 
este foi encerrado em definitivo em 19 de novembro de 2020 gerando o precatório 
2020.07343-3 que foi contabilizado como “Recursos a receber - precatórios” do investimento. 
Foram repassados valores de requisição de R$215 (principal) e R$22 (juros) com data base 
de 30 de junho de 2018. O precatório (principal) deve ser atualizado pelo IPCA-E (acumulado 
trimestral do IPCA-15) e os juros pela poupança conforme normativo aplicável. O saldo do 
crédito em 31 de dezembro de 2021 foi apurado no valor total de R$290. Em 2020, o saldo 
registrado foi de R$265. 
 

Imóvel 

Valor 
reavaliado 

em 
31/12/2020 Reavaliação 

Valor 
reavaliado 

em 
31/12/2021 

Valor 
reavaliado 

em 
31/12/2019 Reavaliação 

Valor 
reavaliado 

em 
31/12/2020 

       
Niterói  91.730 6.670 98.400 94.716 (2.986) 91.730 
Petrópolis  4.687 2.013 6.700 6.177 (1.490) 4.687 
Magé - RJ  3.650 50 3.700 4.400 (750) 3.650 
Total 100.067 8.733 108.800 105.293 (5.226) 100.067 
Valores a receber 1 - 4 21 - 1 
Total dos 
investimentos 
imobiliários 100.068 8.733 108.804 105.314 (5.226) 100.068 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.2. Investimentos imobiliários—Continuação 

 
Em maio de 2021, os imóveis da Fundação foram avaliados, tendo como resultado dessa 
avaliação um aumento do valor patrimonial global em R$8.733. O resultado dessas 
avaliações se encontra refletido nas demonstrações financeiras, baseando-se nos Laudos 
de Avaliação emitidos por perito independente - CBRE Consultoria do Brasil LTDA - CNPJ 
51.718.575/0001-85, RNP 2605219160. Em junho de 2020, os imóveis da Fundação foram 
avaliados pelo Instituto Urbanométrica Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Ltda. - 
CNPJ 07.680.750/0001-09 e houve uma redução do valor patrimonial em R$5.226. 
 
Segue percentual de alocação dos imóveis em relação aos recursos garantidores: 
 

Variação 
Recursos 

garantidores 
Investimento 

imobiliário 
Percentual 

de alocação 
    

Em 31 de dezembro de 2020 859.940 100.068 11,64 
Em 31 de dezembro de 2021 924.207 108.804 11,77 

 
O limite estabelecido pela Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, para o 
segmento é de 20% dos recursos do plano, sendo que as entidades não podem mais 
investir diretamente em imóveis, só sendo possível novo investimento através de fundos 
imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Crédito Imobiliário 
(CCI). Para as posições atuais, a lei estabelece um prazo para enquadramento, seja 
através da alienação ou da transferência para fundos imobiliários, de 12 anos, ou a duration 
do plano ou a necessidade de liquidez, o que for menor. No caso da Fundação, esse prazo 
é a duration atual do plano, que é de 8,11 anos. Dessa forma, e em cumprimento aos 
termos do Ofício nº 214/2018/ERRJ/DIFIS/PREVIC, de 17 de outubro de 2018, seguimos 
comunicando à PREVIC, através de Relatório Anual Circunstanciado, acerca das medidas 
adotadas para alienação do estoque dos imóveis pertencentes à carteira. 
 

6.3. Empréstimos e financiamentos imobiliários 
 
Com a concessão dos empréstimos simples aos participantes, a composição da carteira de 
empréstimos e financiamentos imobiliários da Fundação é como se segue: 
 

Descrição 
2021 2020 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado 
       
Empréstimos 1.700 1.878 3.578 1.905 1.994 3.899 
   Saldo a vencer 1.696 1.796 3.492 1.905 1.984 3.899 
   Prestações a receber 5 118 123 - 41 41 
   Perdas Estimadas (1) (36) (37) - (31) (31) 
Financiamentos imobiliários 1 - 1 1 - 1 
Total de operações com participantes 1.701 1.878 3.579 1.906 1.994 3.900 
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6. Investimentos--Continuação 
 

6.3. Empréstimos e financiamentos imobiliários—Continuação 
 

Com relação à carteira de empréstimos do PACV, no exercício de 2021, o saldo registrado 
como provisão de liquidação duvidosa é de R$36 (em 2020 era de R$31). Em relação a 
carteira do PCA, no exercício de 2021, o saldo registrado era de R$1. Medidas para 
recuperação desses créditos são observadas mensalmente, conforme o tempo de 
inadimplência.  
 

6.4. Rentabilidades dos investimentos 
 
Segue composição da rentabilidade nos segmentos aplicados: 
 

 2021 2020 
 PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado 
Fundos de investimentos       -  

Renda fixa  64.072 21.037 - 85.109 39.320 13.548 - 52.868 
Ações (18.033) (11.053) - (29.086) 6.034 4.499 - 10.533 
Multimercado 976 1.983 172 3.131 2.193 2.515 175 4.883 
Multimercado Estruturado 1.874 877 - 2.751 (9.385) (3.883) - (13.268) 
Participações  (1.537) (1.024) - (2.561) (1.814) (1.209) - (3.023) 
Investimento no Exterior 16.363 11.670 - 28.033 19.215 13.764 - 32.979 
Imobiliários - (14) - (14) - (52) - (52) 
Despesas diretas (281) (172) - (453) (239) (138) (1) (378) 

Total fundos de investimentos 63.434 23.304 172 86.910 55.324 29.044 174 84.542 
          
Investimentos imobiliários 18.042 - - 18.042 3.474 - - 3.474 
Empréstimos 207 227 - 434 259 271 - 530 
Cobertura das despesas 

administrativas (2.176) (760) - (2.936) (2.128) (745) - (2.873) 
Outros (236) (65) (1) (302) (146) (59) (1) (206) 
         
Rentabilidade total 79.271 22.706 171 102.148 56.783 28.511 173 85.467 

 

 
 

6.5. Instrumentos financeiros derivativos 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Fundação possuía, em seus fundos de 
investimentos exclusivos, operações no mercado de derivativos através de contratos de 
futuros e swaps registrados pelo valor de mercado. As operações com derivativos são 
permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas 
pela Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018. 
 

Os preços dos instrumentos derivativos são calculados diariamente e divulgados pela 
Brasil, Bolsa, Balcão (B3 S.A.). Adicionalmente, é realizado o ajuste diário das posições 
sensibilizando as cotas dos fundos da Fundação. Todas as operações são negociadas e 
registradas no sistema de custódia. 
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6.5. Instrumentos financeiros derivativos—Continuação 
 

A posição em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é como segue: 
 

i) Futuros 
 

PCA 

Futuro Posição Referência Vencimento Quantidade 
Valor 

referência 

2021 
Valor de 
mercado 

2020 
Valor de 

mercado 
        

DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 120 92.119 - 11.054 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 30 89.410 2.682 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2024 9 81.273 732 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2025 25 80.312 - 2.008 

        
PACV 

Futuro Posição Referência Vencimento Quantidade 
Valor 

referência 

2021 
Valor de 

mercado 

2020 
Valor de 

mercado 
        

DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 196 92.119 - 18.055 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 81 89.410 7.242 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2024 25 81.273 2.032 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2025 41 80.312 - 3.293 

 

 
PGA 

Futuro Posição Referência Vencimento Quantidade 
Valor 

referência 

2021 
Valor de 

mercado 

2020 
Valor de 

mercado 
        

DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 17 92.119 - 1.566 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2023 7 89.410 626 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2024 2 81.273 162 - 
DI Comprado Taxa de Juros 01/2025 4 80.312 - 321 

 

ii) Swaps 
 

PCA 
Operação Vencimento Indexador P Taxa P % Indexador A Taxa A % 2021 2020 

        
29381 15/08/2022 IPCA 6,1000 CDI 0,0000 (363) (441) 
29383 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1200 22 32 
29385 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1400 18 27 
29386 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1500 18 27 
29387 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8200 368 406 
29388 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8600 28 31 
29390 15/08/2022 IPCA 6,9800 CDI 0,0000 (317) (392) 
29392 15/08/2024 IPCA 6,9400 CDI 0,0000 (69) (101) 
29393 15/08/2022 IPCA 5,8400 CDI 0,0000 (136) (167) 

      (431) (580) 
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6. Investimentos--Continuação 
 
6.5. Instrumentos financeiros derivativos--Continuação 

 
ii) Swaps—Continuação 

 
PACV 

Operação Vencimento Indexador P Taxa P % Indexador A Taxa A % 2021 2020 
        

29381 15/08/2022 IPCA 6,1000 CDI 0,0000 (966) 725) 
29383 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1200 58 53 
29385 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1400 49 44 
29386 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1500 49 45 
29387 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8200 979 665 
29388 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8600 75 50 
29390 15/08/2022 IPCA 6,9800 CDI 0,0000 (844) 642) 
29392 15/08/2024 IPCA 6,9400 CDI 0,0000 (185) (167) 
29393 15/08/2022 IPCA 5,8400 CDI 0,0000 (364) (273) 

      (1.149) 950) 

 
 

PGA 
Operação Vencimento Indexador P Taxa P % Indexador A Taxa A % 2021 2020 

        
29381 15/08/2022 IPCA 6,1000 CDI 0,0000 (85) (61) 
29383 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1200 5 4 
29385 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1400 4 4 
29386 15/08/2024 CDI 0,0000 IPCA 6,1500 4 4 
29387 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8200 86 56 
29388 15/08/2022 CDI 0,0000 IPCA 3,8600 7 4 
29390 15/08/2022 IPCA 6,9800 CDI 0,0000 (74) (54) 
29392 15/08/2024 IPCA 6,9400 CDI 0,0000 (16) (14) 
29393 15/08/2022 IPCA 5,8400 CDI 0,0000 (32) (23) 

      (101) (80) 

 
7. Exigível operacional 

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

 
 2021 2020 
 PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado 
         
Repasse assistência médica e 

odontológica 1.243 117 - 1.360 1.173 108 - 1.281 
Impostos a recolher 488 235 97 820 380 149 102 631 
Repasse a sindicatos e associações 445 49 - 494 414 44 - 458 
Fornecedores 604 2 236 842 2 3 205 210 
Provisão de folha de pagamento - - 189 189 - - 221 221 
A recolher sobre folha de pagamento - - 161 161 - - 176 176 
Outros 111 9 - 120 120 9 - 129 
Total do exigível operacional 2.891 412 683 3.986 2.089 313 704 3.106 
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8. Exigível contingencial 
 
A Fundação está envolvida em diversas ações judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis, 
previdenciárias e tributárias. Com base no parecer de seus consultores jurídicos, a Administração 
constituiu provisão para perdas consideradas suficientes para cobrir as perdas prováveis. 
 
A composição do exigível contingencial está resumida a seguir: 
 
 2021 2020 
 PCA PACV PGA Consolidado PCA PACV PGA Consolidado
         
Gestão previdencial 91.211 - - 91.211 126.112 - - 126.112 
Gestão administrativa - - 52 52 - - 257 257 
Total dos processos 91.211 - 52 91.263 126.112 - 257 126.369 
 
 
8.1. Passivos contingentes  

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

 
Os processos de natureza previdencial são ações interpostas por ex-participantes, 
participantes e assistidos, 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. 
 
Os processos são atualizados mensalmente pela TR (Banco Central), acrescendo-
se juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre os valores corrigidos. 
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8. Exigível contingencial 
 

8.1 Passivos contingentes--Continuação 
 
8.1.1. Gestão previdencial--Continuação 

 
Em 31 de dezembro de 2021 não havia processos judiciais com probabilidade de 
perda possível. 

 
 8.1.2. Gestão administrativa 

 
Existem provisões constituídas para cobertura de condenação em reclamações 
trabalhistas. Em 31 de dezembro de 2021 não havia processos judiciais com 
probabilidade de perda possível. 
 

 8.1.3. Movimentação do exigível contingencial 
 
A movimentação do exigível contingencial no ano de 2021 está resumida a seguir: 
 

PCA 
Saldo inicial Adições Pagamentos Reversões Atualização Saldo final 

      
126.112 2.703 (40.309) (6.804) 9.509 91.211 

 
 

PGA 
Saldo inicial Adições Pagamentos Reversões Atualização Saldo final 

      
257 8 - (239) 26 52 

 

A movimentação decorre da rotina normal de registro de pagamentos, reversões ou 
constituição de novas provisões para processos, de acordo com a classificação 
atual da demanda e que é reflexo, principalmente, do seu estágio processual. As 
baixas podem decorrer do pagamento efetivo da condenação ou da alteração do 
resultado da demanda. Podem, ainda, ser reflexo de revisão dos valores apurados 
em sede de execução em razão de fatos novos. 
 

8.2. Contingências ativas 
 
Refere-se ao valor a receber que a Fundação possui decorrente de ação judicial transitada 
em julgado proposta pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP em nome de suas associadas contra a União Federal, o BNDES 
e o FND. 
 
 
 

D4Sign 042a8150-e45e-4d0b-a12f-f50f9b465203 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 
 
Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais) 
 
 

41 

 

8. Exigível contingencial--Continuação 
 
8.2. Contingências ativas--Continuação 

 
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 a dinamização do desenvolvimento nacional, 
bem como apoiar a iniciativa privada na organização e ampliação de suas atividades 
econômicas. O FND 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. 
 
Após a apuração de créditos em favor da Fundação por meio de perícia, estes poderiam 
ser objeto de registro contábil. No entanto, em 14 de outubro de 2011, através do ofício 
nº4624/2011/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 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 seriam devidamente contabilizados. 
 
Em maio de 2021, foi inaugurado um procedimento administrativo interno no âmbito da 
Central de Negociação da PRU-2, ocasião em que foi criado um grupo de trabalho para as 
discussões sobre os cálculos. 
 
Frente ao desenvolvimento das tratativas, foi convocada pela ABRAPP Assembleia Geral 
Extraordinária Virtual, com o objetivo se analisar a proposta de Acordo da Procuradoria 
Regional da União – 2ª Região. 

 
A proposta contou com parecer favorável dos representantes das Entidades, tendo em vista 
principalmente a maior celeridade no recebimento dos valores, a possibilidade de 
contabilização dos valores no balanço da Fundação, já que, a contabilização não era 
permitida pela PREVIC, estando esse crédito lançado apenas em notas explicativas. 
O valor estimado a ser recebido pela Fundação figura em R$ 42.928, posicionado em maio 
de 2021. 
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9. Patrimônio de cobertura do plano 
 
a) Provisões matemáticas 

 
As provisões matemáticas de 2021 foram calculadas pelo atuário responsável pelos planos, 
Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, em conformidade com a legislação 
vigente e com as melhores práticas atuariais do mercado. As provisões matemáticas 
calculadas foram: 
 
i) Benefícios concedidos 

 
Representam o valor atual dos compromissos futuros da Fundação para com os 
participantes/dependentes que já estão em gozo de benefícios de prestação continuada, 
aposentadoria e pensão. 
 

ii) Benefícios a conceder 
 
Representam o valor atual dos compromissos futuros da Fundação para com os 
participantes/dependentes que ainda não são elegíveis ou não solicitaram os benefícios 
a que fazem jus, estimados a partir da expectativa do prazo de permanência dos 
participantes.  
 

iii) Provisões matemáticas a constituir 
 
Representam o valor atual das contribuições de responsabilidade da patrocinadora sem 
contrato firmado, destinadas à cobertura do déficit técnico. 
 

9.1. Resultado PCA 
 
No exercício de 2021, foi apurado o resultado negativo no valor de R$46.214 (em 2020 foi de 
R$59.515), que foi incorporado ao Contrato de Refinanciamento do Compromisso de 
Reservas a Amortizar (vide item 4.2.1), registrado no Ativo do Plano, e que será integralizado 
exclusivamente pela Patrocinadora Ampla até 31 de março de 2022.   
 

9.2. Resultado PACV  
 

No exercício de 2021, foi apurado o resultado negativo de R$26.439 (em 2020 foi de 
R$17.546), sendo rateado entre as Patrocinadoras da seguinte forma: 

 
 Patrocinadora Ampla: o valor de R$25.787 foi acrescido ao Contrato de Confissão de 

Dívida – Déficit Equacionado, registrado no Ativo do Plano (vide nota 4.2.2). Em 
2020, o valor incorporado foi de R$17.125. 
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9. Patrimônio de cobertura do plano—Continuação 
 

9.2. Resultado PACV--Continuação 
 

 Patrocinadora Enel: o valor de R$302 foi quitado em parcela única com recursos do 
Fundo de reversão de saldo por exigência regulamentar a ela vinculado. Em 2020, o 
fundo foi utilizado na amortização integral do resultado deficitário referente ao 
exercício, no valor de R$164. 
 

 Patrocinadora Brasiletros: o valor de R$350 foi integralmente incorporado à conta 
Déficit Equacionado da Provisão Matemática a Constituir. Em 2020, o valor 
incorporado foi de R$257. 

 
O equacionamento do déficit da Brasiletros é efetuado por contribuições extraordinárias 
calculadas sobre a folha de salário mensal dos participantes, conforme taxa definida 
anualmente pelo atuário do plano, e pela utilização do Fundo de reversão de saldo por 
exigência regulamentar, enquanto houver saldo disponível, conforme aprovação do 
Conselho Deliberativo e da Patrocinadora. 
 
A parte relativa aos benefícios a conceder de responsabilidade da patrocinadora, no valor 
de R$249, foi objeto de Plano de Equacionamento do Déficit no ano de 2014, conforme 
determina a legislação vigente e possui cláusula de revisão atuarial, em que o saldo 
devedor é revisto ao final de cada ano. O saldo é devidamente atualizado pelo INPC e 
acrescido da taxa de juros equivalente ao mínimo atuarial praticado pelo Plano e prevista 
na Demonstração Atuarial - DA. A parcela do déficit proveniente dos benefícios concedidos 
é quitada em parcela única, conforme o disposto no Plano de Equacionamento do Déficit. 

 
O prazo remanescente de amortização do déficit é de 99 meses, terminando em 31 de 
março de 2030. 
 
A evolução da dívida é a seguinte: 
 
 
 2021 2020 
 A Conceder Concedido Total A Conceder Concedido Total 
        
Saldo no início do exercício 114 143 257 81 - 81 

Correção monetária 12 2 14 4 - 4 
Juros 5 1 6 4 - 4 
Valores recebidos no exercício (1) (146) (147) (15) - (15) 
Utilização do fundo de reversão (11) - (11) (4) - (4) 
Revisão atuarial 23 328 351 44 143 187 

Saldo no final do exercício 142 328 470 114 143 257 
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10. Hipóteses atuariais 
 
As hipóteses atuariais em 2021 e 2020, segregadas por plano de benefícios previdenciais estão 
demonstradas abaixo: 
 
Plano de Complementação de Aposentadoria - PCA 
 

Descrição 2021 2020 
   
Situação do plano Ativo em extinção Ativo em extinção 
Data de desativação 08/01/1999 08/01/1999 
Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC INPC 
Taxa real anual de juros 4,98% a.a. 5,0% a.a. 
Crescimento real de salário Não aplicável Não aplicável 
Crescimento real de benefícios 0% a.a. 0% a.a. 
Fator de determinação valor real dos salários 1 1 
Fator de determinação valor real dos benefícios 0,985 0,985 
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-49 M AT-49 M 
Tábua de entrada em invalidez Não aplicável Não aplicável 
Regime financeiro Capitalização Capitalização 
Método atuarial Agregado Agregado 

 
Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - PACV 
 

Descrição 2021 2020 
   
Situação do plano Ativo em funcionamento Ativo em funcionamento 
Indexador do plano (reajuste dos benefícios) INPC INPC 
Taxa real anual de juros 5,0% a.a. 5,0% 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 0,985 0,985 
Fator de determinação valor real dos benefícios 0,985 0,985 
Geração futura Não utilizada Não utilizada 
Rotatividade 4,99% a.a. 4,99% 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-49 M AT-49 M 
Tábua de entrada em invalidez Grupo Americano Grupo Americano 
Regime financeiro Capitalização Capitalização 

Método atuarial Agregado/Capitalização Financeira 
Agregado/Capitalização 

Financeira 
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10. Hipóteses atuariais--Continuação 
 
Em 30 de novembro de 2021, foram aprovadas as premissas financeiras e biométricas acima 
relacionadas para determinação das provisões matemáticas posicionadas em 31 de dezembro de 
2021. Tais premissas foram definidas com base nos resultados apresentados no Estudo Técnico 
de Aderência das Hipóteses Atuariais e Financeiras, elaborado pelo atuário responsável, Rodarte 
Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, nos termos da Instrução PREVIC nº 10, de 30 de 
novembro de 2018.  
 
No PCA, a hipótese da taxa de juros atuarial foi reduzida de 5,0% a.a. para 4,98% a.a., sendo 
mantidas as demais hipóteses atuariais adotadas na última avaliação atuarial, consideradas 
válidas e adequadas para a avaliação atuarial de 2021. Essa alteração teve um impacto 
financeiro negativo de, aproximadamente, R$1.377. 
 
No PACV, foram mantidas as hipóteses atuariais adotadas na última avaliação atuarial. 

 
11. Fundos 

 
2021 2020 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado 
       
Previdenciais 6.491 2.148 8.639 13.439 2.980 16.419 

Reversão de saldo por exigência 
regulamentar - 126 126 - 836 836 

Cobertura de demandas judiciais 6.491 - 6.491 13.439 - 13.439 
Cobertura de conta coletiva de risco - 2.022 2.022 - 2.144 2.144 

       
Administrativo       

Fundo da gestão administrativa 4.234 2.266 6.500 3.484 2.355 5.839 
       
Investimentos 1.366 284 1.650 1.172 238 1.410 

Empréstimo pessoal 1.365 284 1.649 1.171 238 1.409 
Financiamento imobiliário 1 - 1 1 - 1 
Total dos fundos 12.091 4.698 16.789 18.095 5.573 23.668 

 
 
11.1. Fundos previdenciais 

 
Fundo previdencial de reversão de saldo por exigência regulamentar do PACV - constituído 
pelas parcelas do Saldo de Conta Total de Participante que não foi destinada ao 
pagamento de benefícios e institutos. Esse fundo é atualizado mensalmente pelo Índice de 
Atualização de Contas Pós-fixado e, atualmente, é utilizado para amortização das 
contribuições extraordinárias, e para pagamento das contribuições normais de 
responsabilidade Patrocinadora Enel. 
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11. Fundos—Continuação 
 
11.1. Fundos previdenciais--Continuação 
 

Fundo para cobertura de demandas judiciais - constituído em 2012 no PCA, com o objetivo 
de compensar o acréscimo nas provisões matemáticas de benefícios concedidos, em 
decorrência de decisões judiciais, que determinaram a revisão do reajuste aplicado aos 
benefícios mensais quando da conversão do cruzeiro real para real. Esse fundo é 
recalculado anualmente pelo atuário responsável. 
 
Fundo de cobertura da conta coletiva de risco - constituído no PACV, no ano de 2014, com 
o excesso acumulado na Conta Coletiva para cobertura dos Benefícios de Invalidez e Morte 
em relação ao Valor Presente dos Benefícios correspondentes. Esse fundo é incrementado 
com os ganhos e perdas atuariais e é atualizado mensalmente pelo Índice de Atualização 
de Contas Pós-fixado. 

 
11.2. Fundo administrativo 

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

11.3. Fundo investimento - empréstimos 
 
Fundo de Investimentos (empréstimo simples) - constituído pelos prêmios descontados 
sobre os valores concedidos de empréstimo. Foi criado com a finalidade de garantir a 
quitação do saldo devedor de empréstimo em caso de falecimento do mutuário e é 
atualizado pelo INPC e acrescido da taxa de juros equivalente ao mínimo atuarial praticado 
pelo Plano e prevista na Demonstração Atuarial - DA. Este fundo foi reavaliado em 2020 
pelo atuário dos planos e não apresentou riscos de insolvência e liquidez. 
 
Fundo de Investimentos (financiamento imobiliário) - constituído para garantir a quitação 
dos empréstimos concedidos aos participantes nessa modalidade. 

 
12. Plano de Gestão Administrativa - PGA 
 

12.1. Receita para administração do PGA 
 
É formada pela contribuição das patrocinadoras, pela transferência dos investimentos dos 
planos de benefícios conforme orçamento anual, pela rentabilidade dos investimentos do 
próprio PGA e outros. A contribuição da patrocinadora e o valor do investimento dos planos 
de benefícios são transferidos mensalmente para o PGA.  
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12. Plano de Gestão Administrativa - PGA—Continuação 
 

12.1. Receita para administração do PGA--Continuação 
 

 
2021 2020 

PCA PACV Consolidado PCA PACV Consolidado 
        
Contribuição taxa da patrocinadora 2.539 1.569 4.108 2.441 1.526 3.967 
Transferido do investimento 2.176 760 2.936 2.128 745 2.873 
Resultado positivo dos 

investimentos do PGA 101 70 171 92 81 173 
Outras receitas - - - 125 70 195 
Total da receita 4.816 2.399 7.215 4.786 2.422 7.208 

 
 

12.2. Despesas com pessoal e encargos 
 
 2021 2020 
   
Diretoria (a) 522 1.085 
Empregados 3.156 2.862 
Estagiário - 23 

 3.678 3.970 
 
(a) Sem encargos e benefícios - R$399 em 2021 (R$859 em 2020) 

 
12.3. Serviços de terceiros 

 
 2021 2020 
    
Sistemas de informática 884 855 
Consultoria jurídica 705 773 
Consultoria atuarial 138 99 
Auditoria contábil 81 80 
Gestão de planejamento estratégico 63 57 
Recursos humanos 34 32 
Consultoria de investimentos 20 66 
Outras 112 61 
Total serviços de terceiros 2.037 2.023 

 
13. Ajuste de precificação 

 
Em 4 de fevereiro de 2015, foi publicada a Instrução PREVIC nº19, que disciplina os critérios e os 
procedimentos para cálculo (observadas as alterações posteriores). Esse ajuste de precificação 
dos títulos, atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o 
vencimento, corresponde à diferença entre o valor considerando a taxa de juros utilizada na 
respectiva avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos.  
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13. Ajuste de precificação—Continuação 
 
O ajuste de precificação dos títulos públicos elegíveis em 31 de dezembro de 2021 do PCA 
resultou em um valor positivo de R$40.127 (em 2020 foi R$39.184), conforme demonstrativo a 
seguir do ajuste de precificação dos títulos públicos federais, para fins de equacionamento de 
déficit técnico e para utilização ou destinação de superávit técnico. 
 

2021 

Título público Vencimento Quantidade 
Valor  

contábil 
Valor ajustado 

pela taxa atuarial 
Valor ajuste de 

precificação 
      

NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 

15/05/2023 
15/08/2024 
15/08/2030 
15/05/2035 
15/08/2040 
15/05/2045 
15/08/2050 

41.613 
3.940 

10.955 
31.404 
15.386 
3.605 
1.830 

157.601 
14.771 
41.955 

115.554 
54.791 
11.663 
6.037 

160.427 
15.572 
45.191 

131.101 
66.469 
15.610 
8.128 

2.827 
801 

3.236 
15.547 
11.678 
3.947 
2.091 

Total   402.372 442.498 40.127 

 
2020 

Título público Vencimento Quantidade 
Valor  

contábil 
Valor ajustado 

pela taxa atuarial 
Valor ajuste de 

precificação 
      

NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 
NTNTN-B 

15/05/2023 
15/08/2024 
15/08/2030 
15/05/2035 
15/08/2040 
15/05/2045 
15/08/2050 

41.613 
3.940 

10.955 
31.404 
15.386 
3.605 
1.830 

142.291 
13.248 
37.977 

104.519 
49.526 
10.536 
5.459 

146.554 
14.212 
41.118 

119.077 
60.280 
14.142 
7.357 

4.263 
964 

3.141 
14.558 
10.754 
3.606 
1.898 

Total   363.556 402.740 39.184 

 
Em relação ao resultado positivo do ajuste de precificação, e considerando a existência do 
Contrato de dívida com a patrocinadora Ampla, foi lançado em Operações contratadas que 
compõe o “Recebível previdencial” e refletido no saldo devedor do contrato o déficit técnico 
contábil do exercício (Contrato de Dívida com a Patrocinadora - vide item 4.2.1). 
 
Com relação ao PACV, o ajuste de precificação dos títulos públicos em 31 de dezembro de 2021 
resultou em um valor positivo de R$8.305 (em 2020 foi R$8.159) conforme demonstrativo a 
seguir: 
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13. Ajuste de precificação—Continuação 
 

2021 

Título público Vencimento Quantidade 
Valor  

contábil 

Valor ajustado 
pela taxa 
atuarial 

Valor ajuste de 
precificação 

      
NTN-B 15/05/2023 11.975 45.437 46.155 718 
NTN-B  15/05/2035 3.000 11.324 12.501 1.177 
NTN-B  15/05/2045 13.970 53.928 60.338 6.410 
Total   110.688 118.994 8.305 

 
 

2020 

Título público Vencimento Quantidade 
Valor  

contábil 

Valor ajustado 
pela taxa 
atuarial 

Valor ajuste de 
precificação 

      
NTN-B 15/05/2023 11.975 41.074 42.174 1.100 
NTN-B  15/05/2035 3.000 10.254 11.375 1.121 
NTN-B  15/05/2045 13.970 48.865 54.803 5.938 
Total   100.193 108.352 8.159 

 
Em relação ao resultado positivo do ajuste de precificação, e considerando a existência do 
Contrato de Equacionamento de Déficit, o déficit relacionado aos participantes e assistidos da 
patrocinadora Ampla, foi lançado em Operações contratadas que compõe o “Recebível 
previdencial” e refletido no saldo devedor do Contrato (Contrato de Dívida com a Patrocinadora - 
vide item 4.2.2). O déficit técnico contábil referente aos participantes e assistidos oriundos da 
Brasiletros foi lançado na Provisão Matemática a Constituir por ajustes das contribuições 
extraordinárias (vide item 9.2). 

 
14. Fato relevante 
 

A Brasiletros avaliou que os impactos mais relevantes decorrentes da pandemia do coronavírus 
COVID-19 perduraram ao longo do ano de 2021 e estiveram relacionados à volatilidade dos 
ativos financeiros diante das incertezas macroeconômicas ao longo do ano e aos investimentos 
dos planos de benefícios administrados, dado as mudanças estruturais na economia como 
inflação, câmbio e juros. Tais efeitos foram registrados no exercício social de 2021 e concluiu-se 
que não há manifestação adicional a ser reportada após o encerramento do exercício. 
 
Atenta à sua missão, a Brasiletros segue atuando norteada pelos mais elevados patamares de 
governança e sob o ponto de vista tático, mantendo seu posicionamento estratégico de longo 
prazo. 
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15. Responsáveis 
 
 
 
David Augusto de Abreu 
Diretor Presidente 
CPF: 010.618.617-59 

 Leonardo Dias Baptista Gomes 
Diretor de Investimentos, Administração e 
Finanças 
CPF: 302.867.998-12 

 
 
Luis Carlos Salles Cota 
Diretor de Seguridade 
CPF:112.748.788-45 

 Muci Girgi Germain 
Diretor Jurídico 
CPF: 072.175.007-96 

 
 
Andréa de Souza Barreto 
Contadora - CRC-RJ095.267/O-8 
CPF: 095.108.274-71 
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