BALANCO PATRIMONIAl CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO

Exercício Atual

Exercício Anterior

R$
DISPONIVEL
REALIZA

VEL

Programa Previdencial
Programa Administrativo
Programa de Investimentos
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes
Outros
PERMANENTE
Imobilizado
Diferido
TOTAL DO ATIVO

R$
196

89

396.306
8.865
1.001
386.440
238.329
108.813
1.311
37.986
1

268.664
5.817
63
262.784
167.580
59.740
1.341
34.121
2

123
106
17

90
75
15

396.625

268.843

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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::'REVC:ATA
BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de Reais)

PASSIVO

Exercício Atual

Exercício

R$

Anterior
R$

EXIGIVEL OPERACIONAL
Programa Previdencial
Programa Administrativo
Programa de Investimentos

5.380
4.426
908
46

4.035
3.491
515
29

EXIGIVEL CONTINGENCIAL
Programa Previdencial
Programa de Investimentos

12.526
12.526

9.584
9.584

EXIGIVEL ATUARIAL
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Provisões Matemáticas a constituir

335.998
335.998
221.444
363.021
(248.467)

254.021
254.021
222.661
325.617
(294.257)

RESERVAS E FUNDOS
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
(-) Superávit Técnico Acumulado
Fundos
Programa Administrativo
Programa de Investimentos

42.721
36.796
36.796
36.796
5.925
5.492
433

1.203
-

396.625

268.843

TOTAL DO PASSIVO

1.203
868
335

L-.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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~REVC:ATA
DEMONSTRACÃO

DO RESULTADO CONSOLIDADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Valores expressos em milhares de Reais)

Exercício Atual
R$

Descrição

Exercício Anterior
R$

PROGRAMA PREVIDENCIAL
21.341

76.971
(22.375)
(4.042'
(7.964\
76.183
(81.977\
36.796

(+) Recursos Coletados
(-) Recursos Utilizados
(-/+) Constituições de Contingências
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Resultado dos Investimentos Previdenciais
(-/+) Constituições / Reversões de Provisões Atuariais
(=) Superávit Técnico do Exercício

(19.927)
(9.046)
(3.201 )
(17.692)
250.932
222.407

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
4.921
9

10.935
182
(6.925)
432
4.624

(+) Recursos Oriundos de Outros Programas
(+) Receitas
(-) Despesas
(+/-) Resultados dos Investimentos Administrativos
(=) Constituições de Fundos

(4.666)
(34)
230

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
(38.164)
(3.070)
5.329

-

(4)
50
(58)
(1.720)
17.726

(24\

-

(2.971\
(76.615\
(98)

d:

As Notas Explicativas são parte integrant das D

Sociedade de Previdência Complemen

19.967

25.561
48.447
41
5.659

(+/-) Renda Fixa
(+/-) Renda Variável
(+/-) Investimentos Imobiliários
(+/-) Operações com Participantes
(+/-) Relacionadas com Disponível
(+/-) Outros Investimentos
(+/-)Constituições de Contingências
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Resultados RecebidoslTransferidos de Outros Programas
(=) Reversões de Fundos

onstrações Contábeis.
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DEMONSTRACÃO DO FLUXO FINANCEIRO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de Reais)

107
107

3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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~REVC:ATA
NOTAS EXPLlCATIVAS SOBRE AS DEMONSTRA ÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2009 E DE 2008
(Em Reais, exceto quando mencionado)

1) Contexto QDeracional
A Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV

- PREVDATA, a seguir denominada simplesmente

PREVDATA, é uma entidade fechada de previdência complementar, regida por seus respectivos Estatuto,
Regulamento do Plano de Benefícios que administra, pela Legislação de Previdência Privada, pela Legislação
Civil, pela Legislação da Previdência Social, no que lhe for aplicável, e por demais normas pertinentes.
A PREVDATA foi constituída em 1978 e autorizada a funcionar pela Portaria MPAS n.o 1303, de 20 de
dezembro de 1978, como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 5° inciso li, da Lei n.O
6.435, de 15 de julho de 1977, patrocinada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social DATAPREV, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa e financeira. De acordo com o artigo 4° de seu Estatuto, a PREVDATA tem como finalidade a
instituição e administração de planos de benefícios de caráter previdenciário a seus Participantes, Assistidos e
Beneficiários. Pelo disposto no artigo 16° de seu Estatuto, em sua atuação a PREVDATA aplicará seu
patrimônio de acordo com as normas legais e regulamentares do poder público e as diretrizes traçadas pelo
Conselho Deliberativo, de forma a observar, cumulativamente, os seguintes princípios:
I

a proteção aos interesses dos Participantes, Assistidos e Beneficiários;

11

a manutenção do valor real do poder aquisitivo dos capitais investidos;

111

a rentabilidade compatível com os imperativos atuariais dos planos de custeio;

IV

a segurança, a liquidez e a solvência dos investimentos.

Na gestão da entidade no decorrer do exercício foram também observadasas diretrizes baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional
Secretaria de Previdência

- CMN, pelo

Complementar

Conselho de Gestão da Previdência Complementar

- SPC,

entre outras, que regulamentam

- CGPC, pela

as aplicações dos recursos

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
A PREVDATA administra dois planos de previdência complementar, nas modalidades de Benefício Definido e
Contribuição Definida, conforme descrito abaixo:
~

Benefício Definido, pautado no conceito de Renda Mensal Vinculada

-

RMV, que corresponde ao

"salário" do assistido, ou seja, é a renda que o mesmo passa a receber, a partir da sua nova condição
de aposentado, em substituição à remuneração salarial que recebia como empregado. Q valor da RMV
é determinado no momento da concessão do benefício pela PREVDATA, em função do tempo de
contribuição à Previdência Social, da idade e do salário de contribuição apresentados pelo empregado
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quando da aposentadoria.. Ela corresponde a um percentual da remuneração que vinha sendo
recebida.
~

Plano de Contribuição Variável, é um plano de benefícios que oferece ao participante a possibilidade
de administrar o percentual da sua contribuição, resultando em uma renda futura compatível com as
suas expectativas e garantindo, ao mesmo tempo, sua tranqüilidade no caso de imprevistos. Nesta
modalidade, o benefício fica desvinculado do INSS e a renda de aposentadoria é decorrente do saldo
de conta, que é o total acumulado das contribuições do Participante e da Patrocinadora e da
rentabilidade dos investimentos, com opções de renda programada (por prazo certo) ou vitalícia.

2) Equacionamento de Déficit e Saldamento do Plano de Renda Vinculada
Desde sua fundação, em 1978, a Prevdata mantém a administração de um plano da modalidade de
benefícios definido, denominado Plano de Renda Vinculada

- PRV.Após a realização de uma auditoria

atuarial, ocorrida no final do exercício de 2001, e início de 2002, foi constatado que havia um déficit técnico
atuarial de elevada magnitude. Há época, os investimentos da Prevdata não eram suficientes para cobrir as
reservas pertinentes aos benefícios já concedidos, bem como deixava totalmente os benefícios a conceder
sem qualquer garantia. Várias foram às causas, desde premissas inadequadas, envelhecimento da massa de
participantes, maturidade do plano, até a qualidade dos ativos do programa de investimentos.
Durante os últimos anos, a Prevdata envidou os maiores esforços para equacionar o déficit técnico atuariaI.
Além disso, elaborou um novo plano de benefícios, na modalidade de contribuição variável, o Plano CV PREVDATA 11.Devido ao empenho da Prevdata, de seus conselhos, e pelo fato de ter podido contar com o
apoio de sua patrocinadora Dataprev, houve a aprovação do processo pelo DEST

-

Departamento de

Coordenação e Controle das Empresas Estatais e pela SPC - Secretaria de Previdência Complementar,
conforme Portarias 2.669 e 2.666, ambas datadas de 22/12/2008.
Em 23/12/2008, as Diretorias da Dataprev e da PREVDATA assinaram um Termo de Compromisso de
Recomposição Patrimonial, para cobertura de reserva a amortizar do Plano de Renda Vinculada - PRV para
fins de seu saldamento, e a adesão da Dataprev como patrocinadora do novo plano de benefícios na
modalidade de contribuição variável. O acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano
Renda Vinculada

-

PRV e ainda o pagamento do valor atualizado do chamado "Serviço Passado" pela

Dataprev, restando aos participantes o pagamento de 29,9% do déficit remanescente.
2.1) Equacionamento do Déficit do Plano de Renda Vinculada:
Demonstramos abaixo as principais condições pactuadas, entre Dataprev e Prevdata, para pagamento do
Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial:
"1) A PATROCINADORA

se obriga a efetuara

(cento e sessenta e um milhões, setecentos
centavos), na forma abaixo descrita:"

pagamento

à PATROCINADA,

do valor de R$161.766.203,48

e sessenta e seis mil, duzentos e três reais e quarenta e oito

~
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"1.1) R$ 149.413.843,69 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e quarenta e
três reais e sessenta e nove cé'ntavos), referentes ao "Serviço Passado", serão pagos em até 120 parcelas
mensais e sucessivas, no valor inicial de R$ 1.646.899,54 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil,
oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), que serão atualizadas até a data de seu
pagamento conforme legislação em vigor e de acordo com a variação do INPC/IBGE, deduzidas as
amortizações realizadas, sendo que os juros anuais de 6% já estão incorporados ao valor da parcela acima
referida;"
"1.2) R$ 12.352.359,79 (doze milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e
setenta e nove centavos) que serão pagos em até 240 parcelas mensais e sucessivas, no valor inicial de
R$ 87.367,26

(oitenta e sete mil, trezentos

e sessenta

e sete reais e vinte e seis centavos),

que serão

atualiza das até a data de seu efetivo pagamento, conforme legislação em vigor e de acordo com a variação
do INPC/IBGE, deduzidas as amortizações
realizadas, sendo que os juros anuais de 6% já estão
incorporados ao valor da parcela acima referida;"
"2) Os participantes serão responsáveis pelo equacionamento dos R$ 5.268.695,54 (cinco milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)."

"3) O custo acima referido para o saldamento será ajustado por avaliação atuarial a ser realizada no
encerramento do processo de saldamento."

2.2) Custo do saldamento
Conforme mencionado no item (3) acima, os valores pactuados foram ajustados na avaliação atuarial
realizada no encerramento do processo de saldamento, ocorrida em 31/12/2008. Os valores que constam do
Termo de Compromisso foram apurados no encerramento do primeiro semestre do exercício em epígrafe.
Abaixo, apresentamos os valores acordados, posicionados em 31/12/2009, isentos de juros e atualização
monetária:

2.3) Valor total da dívida das Patrocinadoras DATAPREV e PREVDATA no encerramento dos exercícios:
2.3.1) DA TAPREV
DATAPREV

Patrocinadora

2009

(RS)

%

2008

Subtotal item 1.1 do Termo

135.485.291,29

157.410.900,02

Subtotal item 1.2 do Termo

82.226.387,90

95.166.773,27

Item 1.2 (a

51.906.746,65

56.120.283,49

Item 1.2 (b

30.319.641,25

39.046.489,78

%

Obs.: O valor pertinente ao item 1.2 do Termo de Compromisso está subdividido na tabela acima para melhor
explicação da composição deste montante:

(a) Valor correspondente ao serviço passado dos benefícios

concedidos, que em junho/08 montava R$ 7.083.664,25. (b) Valor correspondente a paridade contributiva aos
participantes, conforme item 2 do Termo, que em junho/08 montava R$ 5.268.695,54.

2.3.2) PREVDA TA
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2.3.3) Total das patrocinadoras DATAPREV e PREVDATA
~

Total do Termo das Patrocinadoras (RS)
Descricão

2009

2008

DATAPREV

217.711.679,19

252.577.673,29

PREVDATA

218.126,92

1.316.337,16

Total

217.929.806,11

253894010,45

2.4) Valor total da dívida dos Participantes da DATAPREV e PREVDATA no encerramento dos exercícios:
Total do Termo dos Participantes (R$)
Descrição

2009

2008

Item 2 do Termo DATAPREV
Item 2 do Termo PREVDATA

30.319.641,25
218.126,92

39.046.489,78
1.316.337,16

30.537.768,17

40.362.826,94

Total

2.5) Valor total da dívida dos Patrocinadores e Participantes no encerramento dos exercícios:
Total do Termo no encerramento do exercicio (RS)

2009

Descrição

2008

Patrocinadoras

2.6) Valor das parcelas das Patrocinadoras DATAPREV e PREVDATA no encerramento dos exercícios:
2.6.1) DA TAPREV

DATAPREV

Patrocinadora

Prazo

Subtotal item 1.1 do Termo

(RS)

2009
1.541.561,04

~

2008
1.311.757,50

Subtotal item 1.2 do Termo

598.044,78

396.528,22

Item 2 do Termo

476.905,37

276.172,72
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~

2.6.3) Valor Total das Parcelas que competem as Patrocinadoras no encerramento dos exercícios:

Total das parcelas das patrocinadoras no encerramento do exercício (R$)
Patrocinadora

2008

2009

Item 1.1 do Termo DATAPREV

1.311.757,50

1.541.561,04

Item 1.2 do Termo DATAPREV

598.044,78

396.528,22

Item 2 do Termo Daridade com DarticiDantes

476.905,37

276.172,72

6.150,67

9.310,35

Item 2 PREVDATA
Total

2.622.661,86

1.993.768,79

2.7) Valor das parcelas que competem aos Participantes da DATAPREV e PREVDATA no encerramento dos
exercícios:

Total das parcelas dos participantes no encerramento do exercício (R$)
ParticiDantes

Prazo

Item 2 do Termo DATAPREV

240

476.905,37

276.172,72

Item 2 do Termo PREVDATA

240

6.150,67

9.310,35

Total

2009

483.056,04

2008

285483,07

2.8) Valor Total das parcelas dos Patrocinadores e Participantes no encerramento dos exercícios:

Total das parcelas no encerramento

do exercício (R$)

2.9) Os valores acima demonstrados foram compostos da seguinte forma:
~

Integralização de

Provisões Matemáticas a Constituir decorrentes de Serviço Passado de

responsabilidade da Patrocinadora.
~

Persistindo o déficit, equacionamento de forma paritária entre as Patrocinadoras e os Participantes do
Plano, na forma prevista na legislação vigente. Artigo 21 § 1°.
Esse equacionamento foi formulado considerando-se a vigência de contribuição paritária de 3,2% (três
inteíros e dois décimos por cento) incidindo sobre o salário de contribuição para o exercício de 2009, e
para os subsequentes essa taxa será acrescida de 0,4% (quatro décimos por cento) por ano.
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~

Essa contribuição será devida
individualmente, até o participante entrar em gozo do benefício saldado
.
de suplementação, e as Patrocinadoras também só contribuirão paritariamente enquanto os
participantes contribuírem.

~

A sucessão dessas contribuições encontra-se em progressão aritmética, cujo primeiro termo é 3,2% e
a razão, 0,4%.

~

Anualmente, ao final de cada exercício, essas contribuições serão ajustadas atuarialmente de forma
que seja preservado o equilíbrio técnico do Plano.

2.10) A evolução dos números apresentados preliminarmente em 30/06/2008, acompanhando a Proposta de
Equacionamento do Plano teve impacto significativo em função das seguintes variáveis relacionadas abaixo:
~

Reajuste de 6,54% sobre a renda global dos assistidos, após fechamento do acordo coletivo, conforme
art. 53 do Regulamento PRV/2006. As suplementações aumentaram, em média, 13,12%, impactando
os valores das Provisões Matemáticas dos Benefícios concedidos;

~

A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder aumentou após fechamento do acordo coletivo, os
salários de contribuição dos participantes foram majorados em 6,54%, acrescidos de 2%, referente a 1
nível salarial, recebido a título de promoção por antigüidade;

~

Envelhecimento da massa;

~

Redução por decurso do prazo, para o recebimento futuro do benefício saldado;

~

Patrimônio Garantidor se reduziu em função do resultado dos investimentos que o impactaram
negativamente em função da crise econômica.

~

A Patrocinadora DATAPREV, através do Termo de Compromisso assumiu o compromisso de
integralizar o Serviço Passado no montante de R$ 213.531.183,51, esse total referente ao serviço
passado inclui os benefícios concedidos e a conceder.

3 - APRESENTACÃO DAS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e conjugadas com as diretrizes contábeis estabelecidas pela Secretaria da
Previdência Complementar

-

SPC, do Ministério da Previdência Social, para as Entidades Fechadas de

PrevidênciaComplementar,conforme ResoluçãoCGPC nO 5, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela
ResoluçãoCGPCnO 10,de 5 de julho de 2002,e legislaçõesposterioresdivulgadasaté essadata.
No exercício de 2009, além de marcar o início do Plano de Contribuição Variável, a Prevdata promoveu uma
série de mudanças estruturais que visaram, principalmente, aumentar a transparência da entidade. A
Entidade segregou os recursos destinados a gestão administrativa daqueles destinados aos planos de
benefícios que administra, criando seu Plano Administrativo. Em função disso, em janeiro de 2009 o fundo
administrativo que era

contabilizado juntamente

ao Plano PRV, e que montava em
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31/12/08

R$ 868.649,58, foi integralmente transferido
para o Plano Administrativo, que passou a contar com recursos
~
oriundos do Plano de Benefícios Definido PRV e do Plano de Contribuição Definida CV-PREVDATA 11.
Esta iniciativa tornou a Entidade mais transparente, permitindo o acompanhamento dos recursos de acordo
com sua destinação, previdenciária ou administrativa. Mantendo a linha de transparência na gestão de seus
planos, a entidade apresenta nestas Notas Explicativas os números pertinentes aos planos de forma
segregada, somente consolidando o que for comum a todos.
4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade para a elaboração das demonstrações contábeis são
as seguintes:
4.1 - Contas de Resultado

As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência. A Demonstração de Resultados do
Exercício é apresentada com os detalhes necessários à composição do resultado e à apuração do superávit
técnico (ou déficit) do exercício, constituição de provisões matemáticas, contingências e fundos, segregados
por programa.

4.2 - Mercado Financeiro
Por meio da Resolução MPAS/CGPC na. 04, de 30 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, o CGPC
estabeleceu os critérios para registro e avaliação contábil de títulos e valores mobiliários, classificando-os de
acordo com a intenção da administração em:
~

Títulos para negociação - Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa
e freqüentemente negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, são
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.

~

Títulos mantidos até o vencimento

-

Os títulos e valores mobiliários, para os quais haja a intenção e

capacidade financeira para sua manutenção até o vencimento, são avaliados pelo custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.
Os títulos e valores mobiliários estão demonstrados pelo custo, acrescido dos rendimentos incorridos até a
data do balanço. Ágio e deságio apurados na aquisição de títulos são apropriados aos resultados "pro-rata
temporis", pelo prazo que decorre da data de aquisição até o vencimento dos títulos. Os rendimentos como
dividendos, bonificações e juros de capital, são escriturados a partir da publicação da decisão da assembléia
geral dos acionistas, em atendimento ao Princípio da Competência.
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4.3 - Mercado de Acões
As ações estão demonstradas pelo valor de mercado, com base na cotação de fechamento ocorrida no
pregão do último dia de cada mês na Bolsa de Valores. Na inexistência de cotação em bolsa, as ações estão
demonstradas pelo valor de aquisição ou valor patrimonial, com base no último balanço publicado, dos dois o
menor.
4.4 - Mercado Imobiliário
Os investimentos imobiliários estão demonstrados aos custos de aquisições, ajustados ao valor de mercado
através de reavaliações, conforme a legislação vigente. A depreciação é calculada pelo método linear,
considerando a vida útil remanescente, apurada através do processo de reavaliação.
4.5 - Operacões com Participantes e Assistidos
As operações seguem os modelos tradicionais de mercado, propiciando rentabilidade compatível com a meta
atuarial da entidade. Os empréstimos são regulados pela legislação pertinente às Entidades Fechadas de
Previdência Complementar e por Instrução PREVDATA, aprovada pelo Conselho Deliberativo.
4.6 - Operacões de Empréstimos com a Patrocinadora
A PREVDATA não possui operações de empréstimos à Patrocinadora.
4.7 - Provisões para Perdas e para Créditos de Liauidacão Duvidosa
Foram constituídas provisões referentes a perdas em investimentos pertinentes ao Plano de Benefício
Definido, levando em consideração os riscos e incertezas, e aos direitos creditórios de liquidação duvidosa,
segundo critérios definidos na Resolução CGPC n° 5, de 30/01/2002. As provisões são contabilizadas em
conta de resultado, em contrapartida à conta redutora do respectivo segmento do ativo do plano em epígrafe.
Portanto, os investimentos estão apresentados pelo seu valor líquido.
4.8 - Ativo Permanente
O ativo permanente está demonstrado pelo valor de aquisição, sendo a depreciação calculada pelo método
linear, à taxa de 10% a.a. (dez por cento ao ano) para Instalações, Móveis e Utensílios e Máquinas e
Equipamentos, e 20% a.a. (vinte por cento ao ano) para Software e Equipamentos de Informática. Em virtude
da criação do Plano Administrativo, o ativo permanente foi segregado do Plano de Benefícios Definido, do
qual fazia parte até dezembro de 2008, passando a ser parte integrante do Plano Administrativo a partir do
exercício 2009.
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4.9 - Ativo Diferido

o ativodiferidoestá representado pela aquisição do direito de uso de software, sendo a taxa de amortização
de 20% a.a. Em virtude da criação do Plano Administrativo, o Ativo Diferido foi segregado do Plano de
Benefícios Definido, do qual fazia parte até dezembro de 2008, passando a ser parte integrante do Plano
Administrativo a partir do exercício 2009.
4.10 - Critérios utilizados no rateio do Custeio Administrativo
Em virtude da segregação do Plano Administrativo, os Planos de Benefício Definido e Contribuição Variável
repassam mensalmente o valor do custeio administrativo, conforme calculado pelo atuário dos planos, bem
como demais recursos que constam das Notas Técnicas Atuariais.
4.11 - Transferências

IntemroQramas

São utilizadas para identificar a movimentação de recursos entre os programas, por meio de transferências
de recursos, de cobranças e de repasses entre as diferentes naturezas de gastos dos referidos programas,
com utilização de critérios normatizados:
Programa Previdencial - Em relação às transferências para o programa de Investimentos, recebe ou transfere
valores relativos aos resultados das aplicações dos recursos dos Planos de Benefícios. Em relação ao
Programa Administrativo, transfere os valores devidos ao Plano Administrativo.
~

Programa de Investimentos - Em relação ao Programa Previdencial, recebe recursos para formação
da poupança previdenciária. Em relação ao Programa Administrativo, transfere recursos de acordo
com os custos com a gestão dos investimentos e do rateio administrativo. Além disso, recebe ou
transfere parte do resultado positivo ou negativo auferido mensalmente para o custeio do Plano
Administrativo.

~

Programa Administrativo - Em face da segregação ocorrida, conforme mencionado no item 3 destas
Notas Explicativas, o Programa Administrativo dos Planos Previdenciários apenas registra a
transferência dos valores destinados a gestão do Plano Administrativo, recebendo valores do
Programa Previdencial

e do Programa de Investimentos para a cobertura das despesas

administrativas. Além disso, recebe e transfere valores relativos aos resultados das aplicações
financeiras.
4.12 Provisões Matemáticas
As provisões matemáticas dos Planos de Benefícios são apuradas com base em cálculos atuariais, segundo
parecer do atuário externo, e representam ao fim de cada período os compromissos acumulados relativos aos
benefícios concedidos e a conceder aos assistidos e participantes.

~
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Benefícios Concedidos _t representam os compromissos futuros da Entidade para com os
participantes aposentados e com as pensões de dependentes.

~

Benefícios a Conceder

-

representam os compromissos futuros da Entidade para com os

participantes em atividade.
~

Provisões Matemáticas a Constituir

-

Em face do saldamento do Plano de Benefícios Definido, a

patrocinadora Dataprev assumiu parte do custo desse saldamento, e a outra parte será paga de
forma paritária. A parcela referente ao Serviço Passado será integralmente paga pela Dataprev, e a
parte referente ao Déficit Equacionado será quitada paritariamente entre os participantes e a
patrocinadora. O Serviço Passado refere-se ao montante de recursos que deveria ter sido aportado
pela patrocinadora, em exercícios anteriores, necessários para constituir as reservas matemáticas. O
valor referente ao Déficit Equacionado corresponde ao montante de recursos necessários para
promover o equilíbrio do plano, de forma a recompor as reservas necessárias para o cumprimento
dos compromissos previdenciários.
4.13 - Critérios utilizados para constituições de Fundos
~

Fundo Administrativo: Em face da abertura do Plano CV Prevdata 11,a Entidade segregou os recursos
destinados a gestão administrativa, conforme mencionado no item três destas Notas Explicativas. Os
recursos vertidos pelo Plano de Benefícios Definido PRV e pelo Plano de Contribuição Variável ao
Plano Administrativo constitui-se de uma sobra credora do Custeio Administrativo e da Rentabilidade
do seu recurso aplicado no Programa de Investimentos pertinente ao próprio plano, considerando a
transferência da Sobrecarga Administrativa. Sendo o resultado positivo (credor), constitui-se o Fundo
Administrativo; se negativo (devedor), reverte-se o Fundo Administrativo.

~

Fundo de Investimentos: É constituído por um percentual sobre a concessão de empréstimos aos
partiCipantes e assistidos, visando a quitação do saldo devedor, em caso de falecimento. Sua
aplicação é de forma solidária, sendo remunerada com base no resultado líquido do Programa
Investimentos (Vide nota explicativa 11.2).

4.14 - Demonstração do Fluxo Financeiro
A Demonstração do Fluxo Financeiro indica as variações patrimoniais ocorridas no período e as migrações de
recursos entre os Programas Previdencial, Administrativo e de Investimentos.
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5 - PROGRAMA PREVIDENCIAL .
No encerramento do exercício, o programa previdencial da entidade apresentava, respectivamente, a
seguinte composição:
~

Proarama Previdencial Consolidado:

2009 RS

Descrição
Proarama Previdencial

Ativo

Recursos a receber

Contribuições normais do mês
Contribuições normais em atraso
Contribuicões contratadas

3.626.614,17

2.858.833,44

183.646,68

193.939,37

1.612.042,39

-

Contribuições extraordinárias do mês
Contribuições extraordinárias em atraso
Outros
Subtotal

- revisão de benefício
Benefícios a recuperar - elasticidade teto
Benefícios a recuperar - elasticidade teto - outros

Benefícios a recuperar

Depósitos judiciais a recuperar

Util õ.e's Futura.s
Fut
(Ad
(A'
d.ia.nta.me'nto.
to 13°
Utiliza.
Subtotal

2008 RS

11.241,17
56.400,32

178,23
5.471.362,32

178,23
3.120592,53

648.881,37

630.344,00

2.694.101,39

2.037.680,53

20.231,85

22.726,51

30.234,16

5.843,19

234.05
234'
,015

-

Inva.lid.e'z)
Invalidez)

_____

Total Programa Previdencial

5.482,81
43.398,04

-

Ativo

Descrição

3.393.682,81

8.865.045,13

2009 R$

5.817.186,76

2008 R$

1.107.965,71

~

Plano de Benefício Definido:
2009 RS

Descrição
Programa Previdencial

Ativo

2008 R$

Recursos a receber

Contribuições normais do mês
Contribuicões normais em atraso
Contribuições contratadas (a)
Contribuições extraordinárias do mês
Contribuicões extraordinárias em atraso
Outros
Subtotal

- revisão de benefício (b)
- elasticidade teto (b)
Benefícios a recuperar - elasticidade teto - outros (b)

24.397,32

2.858.833,44

182.537,53

193.939,37

1.612.042,39

-

1.193,13

11.241,17

43.398,04

56.400,32

178,23
1.863.746,64

3.120.592,53

178,23

Benefícios a recuperar

648.881,37

630.344,00

Benefícios a recuperar

2.694.101,39

2.037.680,53

20.231,85

22.726,51
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30.234,16

2009 R$

Descrição
Programa Previdencial Passivo

-

I

5.843,19

2008 R$

Utilizações a pagar
Folha de pagamento mensal de beneficios

213.984,20

Beneficios a pagar abono anual

229.976,99

Outras exigibilidades

- Restituições

Total Programa Previdencial

1.107.965,71

(c)

3.822.261,86

2.382.830,13

- Passivo

4.266.223,05

3.490.795,84

-

Em relação ao Plano de Benefícios Definido: (a) No mês de dezembro a Patrocinadora DATAPREV

e

PREVDATA aplicaram sobre os salários dos seus empregados o reajuste de 5,53%. Este percentual
representou o fechamento do acordo coletivo dos empregados, cuja data base é no mês de maio. A folha de
pagamento de dezembro contemplou as diferenças atrasadas de maio a novembro, a parcela do 130 salário e
mais o abono salarial de R$ 1.500,00. Portanto, as contribuições extraordinárias da DATAPREV totalizaram
R$ 1.608.721,40 (hum milhão e seiscentos e oito mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos) e da
PREVDATA R$ 3.320,99 (três mil e trezentos e vinte reais e noventa e nove centavos); (b) as recuperações
foram originadas a partir de revisões de benefícios pagos em oposição ao que dispunha o Regulamento do
Plano de Benefícios da entidade; e (c) as restituições referem-se às reservas de poupança de ex-participantes
que ainda mantém o vínculo empregatício com a patrocinadora.
~

Plano de Contribuicão Variável:
Descrição
Programa Previdencial

2009 R$

- Ativo

Recursos a receber

Descrição

2009 R$

L

As patrocinadoras DATAPREV e PREVDATA encontram-se em dia com os repasses das contribuições, sejam
as de sua responsabilidade, bem como aquelas recolhidas dos participantes, tendo sido observada a aplicação
da paridade contributiva entre a patrocinadora e participantes instituída pela Emenda Constitucional 20/1998.
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Durante o exercício a conta de Contribuições Normais pôde sofrer ajustes, em face de revisões, ajustes na
folha de pagamento da patrocinadora DATAPREV, entre outros motivos. Quando ocorrem fatos dessa
natureza, é cobrado do participante os valores referentes às regularizações, bem como é cobrado da
patrocinadora a parte equivalente incidente sobre ela. Portanto, há a possibilidade de haver ocorrências que
recaiam sobre exercícios anteriores, em face da modicidade dos valores envolvidos, a Patrocinadora pode
optar por promover os ajustes de uma única vez, quitando todas as suas obrigações. Entretanto, embora
facultado a ambos, os participantes podem optar por quitar os ajustes em parcelas mensais e sucessivas.
Devido ao exposto, mensalmente poderão ser observadas diferenças, que não significam falta de observância
da Emenda Constitucional 20/1998.
Conforme disposto no item V, do Anexo E, da Resolução CGPC 5/2002, alterada pela Resolução 10/2002, os
valores das contribuições não recebidas nos vencimentos estabelecidos pelo estatuto e/ou regulamento,
deverão ser transferidos obrigatoriamente para a conta de Contribuições Normais em Atraso. No caso de
serem recebidas no próprio mês, os registros competentes são realizados na conta Contribuições Normais do
Mês.

o quadroreferenteao ProgramaPrevidencial- Ativo, anteriormente demonstrado, refere-se aos recursos das
Contribuições Normais a Receber da patrocinadora DATAPREV, e dos participantes membros de seu quadro
funcional. A referida patrocinadora e participante possui a faculdade de recolher as Contribuições Normais do
mês até o quinto dia útil do mês subseqOente, sem que seja configurado atraso. Em face disso, é necessário o
registro contábil das contribuições em conta intitulada Contribuições Normais a Receber. Toda a movimentação
da referida conta compete à patrocinadora DATAPREV e aos participantes a ela vinculados.
A patrocinadora DATAPREV efetuou todas as contribuições, próprias e dos participantes, nos prazos
regulamentares. As contribuições normais, apresentadas no quadro anteriormente demonstrado, correspondem
às parcelas a receber dos participantes e patrocinadores, necessárias para formação da poupança
previdenciária', permitindo o cumprimento das obrigações previdenciárias. Essas parcelas são calculadas
atuarialmente pelo atuário do plano de benefícios. As contribuições extraordinárias correspondem as parcelas
dos participantes que pagam dupla contribuição, ou seja, auto-patrocínio. Os saldos apresentados nas rubricas
em atraso referem-se às contribuições dos participantes autofinanciados.
6 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
O objetivo principal da PREVDATA é a instituição e administração de planos de benefícios de caráter
previdenciário. Para isto, deve acumular e manter as reservas financeiras com a liquidez necessária para o
cumprimento dos compromissos atuariais, o que é feito de três maneiras: contribuições dos participantes e
assistidos; contribuições das patrocinadoras; e retornos dos investimentos.
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Em atenção ao disposto na legislação em vigor, os títulos e valores mobiliários abaixo demonstrados foram
~

classificados nas categorias de Títulos para Negociação e a Vencimento. O valor de mercado dos recursos
administrados por instituições financeiras, é apurado de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central
do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
A seguir apresentamos a distribuição dos ativos em 2009 comparativamente ao exercício de 2008, exceto
para os planos de Contribuição Variável e Gestão Administrativa, face terem iniciado suas atividades no
exercício de 2009:

Proarama de Investimento Consolidado:

Modalidade

de Aplicação

I

2009

Oistrib

Renda Fixa

Oistrib

61,67%

167.579.869,70

63,77%

28,16%

59.740.158,18

22,73%

1.311.533,55

0,34%

1.341.481,91

0,51%

37.986.177,28

9,83%

34.120.836,84

12,98%

238.328.620,41
108.812.619,57

Renda Variável
Mercado Imobiliário
Oceracões com Particicantes
Outros realizáveis
Total

~

Valor do programa

1.509,50

0,00%

386.440.460,31

100,00%

1.509,50
262.783.8561

0,00%
99,00%

de investimentos.

Proarama de Investimento do Plano de Benefício Definido:

Modalidade de Aplicação

2009
Valor R$ (*)

2008

~

Oistrib

Valor R$ (*)

Oistrib

Renda Fixa

224.308.155,54

60,36%

167.579.869,70

63,77%

Renda Variável

108.182.601,12

29,11%

59.740.158,18

22,73%

1.311.533,55

0,35%

1.341.481,91

0,51%

37.826.230,68

10,18%
0.00%

34.120.836,84

12,98%
0.00%

100,00% I

262.783.856,13

Mercado Imobiliário
Operações com Participantes
Outros realizáveis
Total
(*)

~

2008

Valor R$ (*)

Valor R$ (*)

(*) Ativo Realizável:

-

m

~

1.509.50
371630.030,39

1.509.50

Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.

Proarama de Investimento do Plano de Contribuicão Variável:
Modalidadede Aplicação

~~
Valor R$ (*)

(*) Ativo Realizável:

Distribuição

8.762.726,81

91,73%

630.018,45

6,60%

Valor do programa de investimentos.

-
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ProQrama de Investimento do Plano Administrativo:
Modalidadede Aplicação

I
I

2009
Valor R$ (*)

Renda Fixa

I Distribuição
100%

5.257.738,06

Renda Variável
Mercado Imobiliário

6.1 - Renda Fixa

~

ProQramade Investimento Consolidado:

Letras

Ativos em Carteira

Financeiras

Tesouro

Nacional

Principal
(LFTB)

(*)

Notas do Tesouro Nacional (NTNB e NTNF)
Certificados

de Depósitos Interbancários

7.864.157,74

-

Letras do Tesouro Nacional (L TN)

(CDB)

Depósitos a Prazo com Garantia Especial lDPGE)

Debênture Vale do Rio Doce
Total

2008 R$ (*)

2009 R$ (*)

3.022.824,67

13.270.835,22

-

23.271.610,35

194.873.187,42

202.763.010,98

105.746.764,71

17.188.318,81

17.435.332,06

25.290.485,66

10.200.000,00

10.265.948,84

130,57

173 76

170,79

I

I

211.326.171,43 238.328.620,41

167.579.869,70

6.1.1 - Carteira do Plano de Benefício Definido:

Ativos em Carteira
Letras Financeiras

Principal (*)

Tesouro Nacional ILFTB)

Notas do Tesouro Nacional (NTNB e NTNF)
de Depósitos Interbancários

(CDB)

Depósitos a Prazo com Garantia Especial lDPGE)

-

Total

200.052.912,01

105.746.764,71

9.244.854,35

25.290.485,66

7.100.000,00

7.146.060,65

211.326.171,43

170,79
224.308.155,54

de investimentos

Sociedade de Previdência

13.270.835,22
23.271.610,35

9.095.000,00

130,57

Valor do programa

(*)

192.108.216,19

Debênture Vale do Rio Doce
(*) Ativo Realizável:

200R$

7.864.157,74

-

Letras do Tesouro Nacional (LTN)

Certificados

2009 R$ (*)

3.022.824,67

Complementar

da Dataprev
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-

173 76
167.579.869,70

-

~

.

Vencimento e Precificacão das Letras Financeiras do Tesouro Nacional- Série B
Vencimento

I Quantidade

15/01/2010

211

15/02/2010
15/03/2010

IPrincipal RS

I

2009 RS

Precificação

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/04/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/05/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/06/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/07/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/08/201 O

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/09/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/10/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/11/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/12/2010

211

215.478,38

560.586,92

Mantidos até o Vencimento

15/01/2011
15/02/2011

211

215.478,38
221.605,73

560.586,92
576.527,78

Mantidos até o Vencimento

217

Total (1)

I

13022.824,671

Mantidos até o Vencimento

7864.157,741

(1) O quadro acima demonstra somente a variação (2009/2008) dos ativos existentes em carteira no final
do exercício de 2009, desconsiderando
os ativos que foram resgatados ao longo do exercício em
epígrafe. O total pertinente ao exercício de 2008 montava em R$ 13.270.835,22.

~

Vencimento e Precificacão das Notas do Tesouro Nacional
Titulo

Notas do Tesouro Nacional B
Notas do Tesouro Nacional B
Notas do Tesouro Nacional B
Notas do Tesouro Nacional B
Notas do Tesouro Nacional B
Notas do Tesouro Nacional B

I

Vencimento

15/05/2011
15/08/2012
15/05/2013
15/08/2014
15/08/2020
15/05/2013

I Quantidade

Principal RS(*)

I

2009 R~

Precific~

__o

25.425

41.343.082,65

47.635.231,60

Mantidos

12.451

20.608.641,99

23.102.233,99

Mantidos até o Vencimento

4.900

8.591.918,84

até o Vencimento

8.622.221,21

Mantidos até o Vencimento

19.525

34.998.829,75

35.047.918,21

Mantidos até o Vencimento

10.375

18.807.362,81

18.271.603,61

Mantidos até o Vencimento

7.800

13.558.380,15

14.414.602.04

Marcados a Mercado

137.908.216,19

subtotal NTNB
Notas do Tesouro Nacional F

01/01/2012

80.476
11.000

11.000.000,00

10.959.621,77

Notas do Tesouro Nacional F

01/01/2012

27.905

27.905.000,00

27.456.950,14

Notas do Tesouro Nacional F

01/01/2013

6.295

6.295.000,00

6.361.248,58

Mantidos até o Vencimento

Notas do Tesouro Nacional F

01/01/2017

9.000

8.181.280,86

Marcado a Mercado

9.000.000,00

147.093.810,66

subtotal NTNF

54.200

54.200.000,00

52.959.101,35

Total

134.676

192.108.216,19

200.052.912,01

Mantidos até o Vencimento
Marcado a Mercado

(*) Valor do principal sem expurgo do deságío que monta em R$ 11.479.917,79.

~ Certificados de Decósito Bancário - CDB e Decósitos a Prazo com Garantia Escecial - DPGE
LOs títulos em carteira são levados a vencimento, avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Os DPGE's possuem prazo de vencimento
de 5 (cinco) anos, e o CDB's são alocados por um período que pode variar de 30 a 180 dias de acordo com
as necessidades do fluxo de caixa da Entidade.

r
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~REVC:ATA
6.1.2 - Plano de Contribuicão Variável:
.
~

Carteira Sintética:

Ativos em Carteira

~

Principal (*)

2009 R$ (*)

2008 R$

Carteira Analítica:

Total das Notas do Tesouro Nacional

I

I

2.594.971,23

(*) Valor do principal sem expurgo do deságio que monta em R$ 171.425,09

I

2.555.563,66

.

~ Certificados de OeDósito Bancário - COB e OeDósitosa Prazo com Garantia ESDecial- OPGE
Os títulos em carteira são levados a vencimento, avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Os OPGE's possuem prazo de vencimento
de 5 (cinco) anos, e o COB's são alocados por um período que pode variar de 30 a 180 dias de acordo com
as necessidades do fluxo de caixa da Entidade.
6.1.3 - Plano Administrativo:

Ativos em Carteira

Principal (*)

I

2009 RS (*)

2008 R$

Precificação

~ Certificados de OeDósito Bancário - COB e OeDósitosa Prazo com Garantia ESDecial- OPGE
L...

Os títulos em carteira são levados a vencimento, avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Os OPGE's possuem prazo de vencimento
de 5 (cinco) anos, e o COB's são alocados por um período que pode variar de 30 a 180 dias de acordo com
as necessidades do fluxo de caixa da Entidade.
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6.2 - Renda Variável

A seguir apresentamos a distribuição dos ativos em 2009 comparativamente ao exercício de 2008, exceto
para o plano de Contribuição Variável face ter iniciado sua atividade no exercício de 2009:
~

Consolidado
Ativos em Carteira

2009

2008

R$

R$

Mercado de ações

15.761.316,42

6.566.764,73

Fundos de investimentos

93.051.303,15

53.173.393,45

Total

~

108.812.619,57

59.740.158,18

Plano de Benefício Definido
Ativosem

2008

2009

Carteira

R$

-

~

R$._

.%?"9mento

FIA Ipanema
Fundo Exclusivo de ações gerido pelo Schroder
Investment Management Brasil. Fundo exclusivo constituído com o
objetivo de superar a variação do índice IBrX mais 2% de juros fixos
ao ano.

47.034.105,75

26.737.663,21

43,48

FIA Data Equity - Fundo Exclusivo de ações gerido pelo Mellon
Global Investments Brasil. Fundo exclusivo constituído com o
objetivo de superar a variação do índice IBrX mais 2% de juros fixos
ao ano.

46.017.197,40

26.435.730,24

42,54

Carteira própria de ações a vista, iniciada em 25/07/2007. O
principal objetivo da carteira é obter rentabilidade a partir do
posicionamento em ativos de maior perspectiva de valorização,
independente dos pesos destes ativos em índices de referência,
como por exemplo o IBrX e Ibovespa.

15.046.530,00

6.519.878,00

13,91

Direitos a receber (Dividendos, bonificações, etc.

84.767,97

Ações de Balcão e Baixa de Liquidez em Bolsa, adquiridas na
gestão que esteve a frente da Prevdata no periodo de 01/1995 a
03/1998, provisionadas a perda desde 2004.

~

46.886,73

0,08

7.961.534,68
9.247.583,68
(7.961.534,68)

Plano de Contribuicão Variável
Ativos em Carteira

2009

Carteira própria de ações iniciada em 05/10/2009: O principal objetivo da carteira é obter
rentabilidade a partir do posicionamento em ativos que tenham boa política de distribuição de
dividendos, e dentre esses aqueles que tenham perspectiva de valorização acima dos demais.
O posicionamento da Prevdata nessa carteira independe dos pesos destes ativos em índices
de referência, tais como IBrX e o Ibovespa. Contudo, somente serão selecionados os ativos
que estejam presentes nas carteiras teóricas dos principais índices do segmento de renda
variável, bem como indicados por avaliacão de consultoria especializada.

Sociedade

de Previdência

Complementar

da Dataprev

R$ 630.018,45

- PREVDATA

Avenida Rio Branco, 108 -130 andar / Centro- Rio de Janeiro CEP: 20040-001
e-mail: prevdata@prevdata.org.br-Visite www.prevdata.org.br
Tel. (21)2112.7676 Fax (21) 2112.7675
CNPJ 30.258.057/0001-56

L...

6.2.1 - Provisões para perda de investimentos em ações.

~ Plano de Benefício Definido
No exercício de 2009 as provisões montam o valor de R$ 7.961.534,68. Em 31 de dezembro de 2004, ano em
que houve a provisão referente a ações de baixa liquidez e ações adquiridas em mercado de balcão, o
montante era de R$13.008.141,57. Esses ativos foram adquiridos na gestão compreendida entre janeiro de
1995 e março de 1998, e estavam em desacordo à legislação vigente.
Os seguintes ativos compõem o montante provisionado:

Empresa
Aço

Palma

S/A

Custo

- PNC

Autel Telecomunicação

2.400.000,00
S/A

- PN

Centrais Elétricas do Piauí S/A

Metanor S/A

- ON

2008 RS

30.000.000

178.953,90

- PN

Empresa Baiana de Saneamento

2009 R$

1.038.359,90

Centrais Elétricas do Maranhão S/A

SAM Industrias S/A

Quantidade

765.000,00

S/A

-

PN

2.719.795,21

- ON

224.627,35

- PN

488.260,15

6.2.2 - Leilão de acões:
~ Plano de Benefício Definido

A Entidade optou por prosseguir com a realização de leilões como forma de alienação das ações de mercado
de balcão, conforme já realizados nos exercícios de 2004 a 2008.
Em 12/11/2009, a PREVDATA realizou leilão público extrajudicial através de leiloeiro oficial, quando foram
apregoadas todas as ações provisionadas à perda no exercício de 2004 que ainda estão em posse da
Entidade. A realização dos leilões foi aprovada nas 342ae 3430reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo.
~ -'
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Quadro demonstrativo do resultado do leilão de ações em 2009:
Empresa

Tipo

Quantidade

Situação

Acopalma

PNC

Sem interessados

30.000.000

Cepisa

PN

Sem interessados

17.000.000

Embasa

PN

Sem interessados

488.000

Metanor

PNC

Sem interessados

1.395.029

Minasfer (Ex-Minaco)

PNA

Sem interessados

1.820.000

6.3 - IMÓVEIS
~ Plano de Benefício Definido

Classificação por tipo de edificação

2009 R$

2008 R$

Situação

644.384,571 Imóveis situados a Av. Rio Branco nO108, 12° e 13° andares.

Processos judiciais

6.3.1 - Valores a receber do seamento de imóveis:
~ Plano de Benefício Definido

No exercício, a Prevdata possuía provisões no montante de R$ 2.615.671,18, referentes a Valores a Receber
registrados na carteira imobiliária. Abaixo estão relacionadas as ações judiciais onde são pleiteados os
referidos recebimentos:

~

Processo judicial nO1999.38.00.008.511-1, contra o Instituto Nacional do Seguro Social

- INSS, referente

à locação do imóvel situado na rua São Paulo nO322, Belo Horizonte - MG, locado até agosto de 1999 e
alienado pela PREVDATA em fevereiro de 2002. De acordo com o consultor jurídico da entidade, foram
julgados procedentes, em parte, os pedidos inaugurais para fixar o valor locatício em R$ 23 mil, calculado
a partir de agosto de 1999. Em função da redução do prazo total da locação, sentenciado pelo juízo, em
03 de novembro de 2003 a PREVDATA interpôs apelação e aguarda decisão do juízo. Atualmente, a
apelação esta pendente de julgamento perante o TRFda 1aRegião.
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~

Processos judiciais nO 2006.5~.01.001.191-2

e 2006.51.01.0662-5 referentes à cobrança de multas e

juros em decorrência de atrasos no pagamento de aluguéis, do imóvel situado à rua Voluntàrios da Pàtria
nO138/SL, locado ao INSS no período de 2000 a 2007, previstos no contrato de locação entre as partes.
~

Processos judiciais n° 2002.003.013234-8 e nO2004.003.003226-7 referentes à renovação de contrato de
locação da sala 121 situada no Shopping Pirata's MaU, e Consignação em Pagamento realizado pelo
sublocatário, Supermercado Zona Sul, apenso à renovatória.

~

Processo judicial nO 2003.001.153069-2 referente à Ação de Despejo com Cobrança de Alugueres,
movido contra o Colégio Dom Bosco, devido a inadimplência dos valores mensais da locação de salas
situadas no Shopping Pirata's MaUem Angra dos Reis.

~

Processo judicial nO2006.001.064661-9, contra Magister Dixit LTDA que objetiva a condenação dos réus
aos pagamentos dos aluguéis e demais encargos vencidos, acrescidos de juros, atualização monetária e
multas previstas no contrato de locação de salas situadas no Shopping Pirata's MaUem Angra dos Reis.

~

Processo judicial nO2003.001.152079-0, ação ordinária de repetição de indébito referente ao IPTU de
imóveis no Rio de Janeiro, movido contra o Município do Rio de Janeiro.

6.4 - Empréstimos:

~

Consolidado

~ Plano de Benefício Definido

~ Plano de Contribuição Variável
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Os saldos devedores de empréstimos dos participantes e assistidos da PREVDATA têm a seguinte
classificação:
~

Empréstimo Simples e Empréstimo Complementar.

A partir de agosto/2009, o Conselho Deliberativo decidiu unificar os recursos disponibilizados aos
participantes e assistidos, mantendo somente as concessões de empréstimo simples, que tiveram os limites
ampliados, e deixando os saldos de empréstimo complementar em amortização até a completa quitação.

6.4.1 - Empréstimo Simples - Condicões

~

Participantes:

É utilizado como caução às concessões de empréstimo todo o recurso que o participante tem na entidade, ou
seja, a reserva líquida restituível acumulada nos planos a que estejam vinculados. Reserva restituível
significa o valor equivalente ao resgate de contribuições, já abatendo-se a provisão de imposto de renda (que
seria devida em caso de resgate). A prestação inicial não pode exceder 20% da remuneração mensal do
participante e o parcelamento máximo é de 60 meses.
~

Assistidos:

É considerado o valor limite de 17 vezes a suplementação de benefício paga pela PREVDATA, desde que a
prestação inicial não exceda a 40% da suplementação (para valores de suplementação de até 5 salários
mínimos), e 30% (para valores acima de 5 salários mínimos), com parcelamento máximo de 60 meses.
7 - Sobrecar9a Administrativa

O valor correspondente é calculado atuarialmente pelo atuário do plano de benefícios e repassado ao Plano
Administrativo mensalmente, conforme mencionado no item três destas Notas Explicativas.
Plano de Benefício Definido: 15% (quinze por cento) das Contribuições feitas por patrocinadoras,
participantes e autopatrocinados ao plano de benefícios PRV; 8,5% (oito e meio por cento) das Contribuições
Antecipadas para amortização de saldo referente ao Termo de Compromisso demonstrado no item dois desta
Notas Explicativas; e os recursos referentes ao Custeio Administrativo da gestão dos investimentos.
Plano de Contribuição Variável: 3% (três por cento) das Contribuições Normais Básicas, das Contribuições
Adicionais de Participantes e do Valor Portado; e 0,042% (zero vírgula zero quarenta e dois por cento) que
incidem sobre o Ativo Líquido do Plano.
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1._

Fundo administrativo: constituído a.partir da sobra de recursos provenientes dos 15% (quinze por cento) que
incidem sobre as contribuições feitas por patrocinadoras, participantes e autopatrocinados ao plano de
benefícios PRV. No período, o Fundo Administrativo foi capitalizado no montante de R$ 4.623.233,44.
Receitas Administrativas Plano ADM.

2009 RS

2008 RS

5.006.325,351
2.550.000,00
2.945.536,90
25.447,08

I

3.201.219,49
1.720.010,69

407.879,82
181.460,40
432.301,34
-/+ Co.nstitui

-o./R-e-ve-rsã.o. Fund.o. A'O-M.

(4'.6.23.233,44"

Total das Receitas
Total das Despesas

11.548.950,89
(6.925.717,46)

2301.38:9.,56.)

4.896344,~7
(4.665.955,21)

8 - Continaências
A Entidade é parte em ações judiciais, ora como reclamante, ora como reclamada, as quais estão sendo
contestadas. Dentre as ações onde figura como ré, várias já foram julgadas em primeira e segunda
instâncias, com decisões favoráveis e desfavoráveis à PREVDATA. Considerando que o desfecho dessas
ações, assim como os valores questionados, encontram-se indefinidos, foi constituída provisão líquida no
valor de R$ 12.525.970,96, conforme a seguir apresentado:

Programas

2008 RS

2009 RS

8.1 - Continaências do ProQramaPrevidencial

Fundamentada em parecer técnico da área jurídica e observada a classificação de risco apontada, a Prevdata
constituiu provisão para fazer em face das ações que tramitam em juízo.
8.2 - ContinQências do seamento imobiliário

Processo judicial nO2005.120.054419-3,

a Prevdata é ré no processo em epígrafe devido à revisão de área

) à rua Voluntários da Pátria nO 138/SL. Ocorre

~
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locatário do referido imóvel solicitou ao Município do Rio de Janeiro imunidade do pagamento de IPTU. O
Município indeferiu o pedido de imunidade, revendo a área edificada, e promovendo a cobrança de diferenças
do período de 10 anos, ou seja, 1990

- 2000.

Em face de a Prevdata discordar

da referida cobrança,

ingressou nos autos do processo contestando o período da cobrança, a falta de notificação, entre outras
ações tomadas pelo Município que entende irregular.
9 - EXIGIVEL ATUARIAL
As Provisões Matemáticas representam a composição dos compromissos correspondentes a Benefícios
Concedidos e Benefícios a Conceder, elaboradas com base nos resultados da Avaliação Atuarial, de acordo
com a seguinte abertura:
~

Consolidado
Reservas

- Benefícios

I

2009 R$

I

2008 R$

IVariação %

Variação R$

concedidos

221.444.040,82

222.660.859,69

(1.216.818,87)

(0,55)

Benefícios do plano
2 . Benefícios a conceder

221.444.040,82

222.660.859,69

(1.216.818,87)

(0,55)

363.021.337,89

325.616.854,64

37.404.483,25

11,49

363.056.949,61

325.786.454,7€

37.270.494,85

1

Benefícios do plano c/ geração atual
(-) Outras contribuições geração atual

3- Provisões matemáticasa constituir
(-) Serviço passado
(-) Déficit equacionado
4

- Provisões

~

Matemáticas

(1+2-3)

2

-

Benefícios

(248.467.574,27)

(294.256.837,39)

45.789.263,12

(15,56)

(187.392.037,94)

(213.531.183,51)

26.139.145,57

(12,24)

133.988,40

(79,00)

(61.075.536,33)

(80.725.653,88)

19.650.117,55

(24,34)

335.997.804,44

254.020.876,94

81.976.927,50

(32,27)

2009 R$

2008 R$

Variação R$

concedidos

(1.369.299,34'

Benefícios do plano

(1.369.299,34

- Benefícios

a conceder

Benefícios

3- Provisões matemáticas

V~riação %_

J.Q&!l
(0,61)
7,53

24.520.479,39

do plano c/ geração atual

(-) Outras contribuições

4

(169.600,12)

Plano de Benefício Definido

Reservas
1

11,44

(35.611,72)

24.386.490,99

geração atual

133.988,40

a constituir

~
(79,00'

45.789.263,12

100,00

(-) Serviço passado

26.139.145,57

100,00

(-) Déficit equacionado

19.650.117,55

100,00

- Provisões

Matemáticas

(*) Vide Notas Explicativa

(1+2-3)

68.940.443,17

nO2.
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27,14

~

.
Plano de Contribuição Variável
Reservas

1

-

2009

Benefícios concedidos

152.480,47
152.480,47

Benefícios do plano
2

- Benefícios

4

- Provisões

a conceder

12.884.003,86
12.884.003,86

Benefícios do plano cI geração atual
Matemáticas

13.036.484,33

(1+2

o Exigível Atuarial foi estabelecido e devidamente registrado com base nos cálculos atuariais procedidos sob
a responsabilidade técnica do atuário Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco MIBA n.O305. Informamos, abaixo,
as premissas e hipóteses atuariais utilizadas na elaboração da Avaliação Atuarial de dezembro/2009:
9.1 - Plano de Renda Vinculada com Saldamento:
~

Tábuas Biométricas

AT83 (Tábua Geral- Ativos)
AT83 (Tábua Geral- Anuidades de Pensão - Ativos)
AT83 (Tábua - Risco Morte - Pensão/Capitalização)
IAPB57 (Entrada em Invalidez)
IAPB57 (Tábua de Inválidos)
Tábua de Expectativa de Sobrevida

-

Ambos os Sexos 2008 -IBGE

2009

Composição Familiar (Experiência PREVDATA)
~

Variáveis Econômicas

Taxa de Juros: 6% a.a..
Taxa de Rotatividade (Ativos): 0,00 a.a..
Taxa de Crescimento Salarial (Ativos): 1% a.a. para fins de equacionamento.
Taxa de Crescimento de Benefícios (Assistidos): 0% a.a..
Capacidade Salarial: 0,00%
Capacidade de Benefício: 98%
Indices de Reajuste do Plano: Tabela Salarial da Patrocinadora e INPC
~

Anuidades

de Pensão

Experiência PREVDA TA

~

Regime e Métodos de Financiamento

Capitalização - Individual.
Repartição Simples para os Auxílios, Despesas Administrativas e Resgates.
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9.2 - Plano de CV - PREVDATA 11:~

~

Tábuas Biométricas

AT83 (Tábua Geral- Ativos)
AT83 (Tábua Geral- Anuidades de Pensão - Ativos)
AT83 (Tábua - Risco Morte - Pensão/Capitalização)
IAPB57 (Entrada em Invalidez)
IAPB57 (Tábua de Inválidos)
Tábua de Expectativa de Sobrevida

-

Ambos os Sexos 2008 -IBGE

2009

Composição Familiar (Experiência PREVDATA)
~

Variáveis Econômicas

Taxa de Juros: 6% a.a.
Taxa de Rotatividade (Ativos): 0,00 a.a.
Taxa de Crescimento Salarial (Ativos): 1% a.a.
Taxa de Crescimento de Benefícios (Assistidos): 0% a.a.
Capacidade Salarial: 100%
Capacidade de Benefício: 100%
indice de Reajuste do Plano: Variação da Cota por recálculo anual do benefício de Rendas Programadas e
INPC para o valor de benefício de Renda Mensal Vitalícia.
~

Anuidades de Pensão
Experiência PREVDA TA

~

Regime e Métodos de Financiamento
Capitalização - Capitalização Individual.

RepartiçãoSimplesparaos Auxílios,DespesasAdministrativase Resgates.
10 - RESULTADO DO PERioDO

A Prevdata encerra o exercício com um superávit técnico acumulado de R$ 36.796.412,35.
11 - FUNDOS

11.1 - O Fundo Administrativo registra os valores mensais que são apurados da relação receita/despesa do
programa administrativo pertinente ao Plano de Benefícios Definido PRV, conforme já mencionado na nota
5.13. No encerramento do exercício o fundo possuía um saldo de R$ 5.491.883,02, e em 31/12/2008 o saldo
era de R$ 868.649,58.
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11.2 - O Fundo de Investimentos ou fundo para Liquidação de Empréstimos foi constituído para fazer face à
quitação dos empréstimos concedidos no caso de falecimentos dos participantes e assistidos. No
encerramento do exercício, o saldo era de R$ 433.212,62, e em 31/12/2008 era de R$ 335.031,35.
12 - CONTRIBUICOES EM ATRASO DA PATROCINADORA DATAPREV.
Em 31/12/2009, a patrocinadora Dataprev encontrava-se em dia com suas contribuições para o Plano de
Renda Vinculada, bem como com o repasse dos recursos recolhidos juntos laos participantes do plano em
epígrafe. Durante o exercício, a referida patrocinadora efetuou os recolhimentos nos prazos regulamentares.
13 - EVENTOS SUBSEQUENTES.

13.1 - Nova Planificacão Contábil
O Conselho de Gestão da Previdência Complementar

-

CGPC no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Complementar nO109, de 29 de maio de 2001, emitiu os normativos a seguir, que serão adotados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC's a partir de 10de janeiro de 2010.
Resolução CGPG nO28, de 26/01/2009 - dispõe sobre procedimentos contábeis das EFPC's:
~

Anexo A = Planificação Contábil Padrão;

~
~

Anexo B = Modelos e Instruções de Preenchimento das Demonstrações Contábeis; e
Anexo C = Normas Gerais dos Procedimentos Contábeis.

Resolução CGPC

nO

29, 31/08/2009 - dispõe sobre os critérios e limites das despesas administrativas pelas

EFPC's.

Instrução SPC nO34, de 24/09/2009

-

estabelece normas específicas para os procedimentos contábeis das

EFPC's, define a forma, o meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis:
~ Anexo A = Normas Complementares; e
~ Anexo B = Função e Funcionamento das Contas.
Objetivos:
Estruturar o negócio previdência, assistência à saúde (ANS) e gestão administrativa;
11
Observar os postulados, convenções e princípios contábeis, assim como as normas e práticas
internacionais;
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Aumentar a visibilidade e transparência das operações ativas e passivas;

IV

Ser focado no plano de benefícios; e

V

Proporcionar informações precisas e simplificadas para o público interno e externo das EFPC's.

13.2 - Criacão da PREVIC
Foi publicada, na edição extra do Diário Oficial da União de 23/12/2009, a Lei nO12.154, que dispõe sobre a
criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e sua estrutura, substituindo
e mantendo as atribuições e competências da Secretaria de Previdência Complementar -

SPC.

Vinculada ao Ministério da Previdência Social, a PREVIC foi constituída sob a forma de autarquia com a
finalidade de fiscalizar e supervisionar as atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar EFPC's e de executar as políticas para o regime de Previdência Complementar operado por estas.
A referida Lei também instituiu a Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar

-

TAFIC, a

qual deverá ser recolhida quadrimestralmente por todas as EFPC's constituídas na forma da legislação
vigente, sendo o seu valor determinado em função do total dos recursos garantidores existentes em cada
plano, individualmente, conforme tabela pré-estabelecida.

No caso da PREVDATA, estima-se que o

montante a recolher em 2010 será de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o plano PRV e R$ 1.275,00
(hum mil e duzentos e setenta e cinco reais) para o plano CV-PREVDATA 11.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2009.
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