DEMONSTRAÇÕES CONT ÁBEIS
Exercício de 2007

Relatório dos Administradores
Senhores(as) Participantes e Assistidos(as),
Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Contábeis da PREVDATA - Sociedade de Previdência
Complementar da DATAPREV, referentes ao exercício de 2007, que refletem a situação econômicofinanceira da entidade, devidamente acompanhadas dos Pareceres emitidos pelo Atuário
Independente, pelos Auditores Externos, e pelo Conselho Fiscal da Prevdata, além da Manifestação
do Conselho Deliberativo da Entidade, em conformidade com a legislação vigente.
APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE
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 50inciso 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 40 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 160 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.
Na gestão da entidade no decorrer do exercício foram observadas, também, as diretrizes baixadas
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar-

- SPC, entre

CGPC, e pela Secretaria de Previdência Complementar

outras, que regulamentam as

aplicações dos recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
A PREVDATA possui 2.244 participantes e 1.124 assistidos. Considerando os 4.593 beneficiários e
dependentes dos participantes e assistidos, a responsabilidade social da PREVDATA alcança o
quantitativo de 7.961 pessoas, que hoje são seguradas, direta ou indiretamente, pelo Plano de
Benefícios em vigor. Para esclarecimento, informamos que, de acordo com a Lei Complementar n°
109/2001, considera-se participante o empregado de patrocinadora que tenha aderido ao Plano de
Benefícios da PREVDATA; e assistido, o participante que receba da PREVDATA benefício de
prestação continuada, ou seja, suplementação de aposentadoria de qualquer espécie.
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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA
O ano foi marcado por ações conjuntas, realizadas pela Dataprev e a pela Prevdata, em busca de
alternativas para o equacionamento da insuficiência patrimonial do Plano de Renda Vinculada

-

PRV,

na modalidade de benefício definido. Neste sentido, foram realizadas diversas reuniões junto à
Secretaria de Previdência Complementar, e ao DEST, cujo objetivo principal foi de restabelecer a
saúde financeira do referido plano, para garantir os benefícios a todos os seus segurados.
A insuficiência mencionada acima decorre da diferença entre o montante de recursos que deveriam
estar acumulados, atualmente, que seriam destinados para a cobertura do pagamento dos benefícios
a serem concedidos, e o total dos recursos acumulados de fato. Portanto, a Prevdata não sofre
qualquer ameaça de descontinuidade de pagamento dos benefícios já concedidos, devendo
equacionar as reservas necessárias para os benefícios a conceder no futuro.
Os esforços estão sendo feitos no sentido de não onerar os participantes, e não acarretar em custos
adicionais ou perdas aos filiados ao plano, respeitando a legislação em vigor, e adequado ao fluxo de
caixa da patrocinadora. Contudo, apesar dos esforços da Dataprev e da Prevdata para materializar
essa solução, a legislação em vigor dispõe sobre as formas de equacionamento, bem como há
necessidade de aceitação das alternativas sugeridas por parte do órgãos de controle.
A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo têm contado com um importante apoio da Dataprev,
que passou todo o ano ao lado da entidade em busca de soluções, que foram discutidas com os
órgãos reguladores durante o exercício de 2007. No momento, a Prevdata aguarda a manifestação da
Patrocinadora para prosseguir com o processo de equacionamento da insuficiência patrimonial
perante os órgão de controle.
A seguir demonstraremos a evolução patrimonial e previdenciária neste ano de 2007, certos de em
2008 iremos estar mais próximos de formalizar o equacionamento da insuficiência patrimonial, e
proporcionar o conforto que todos buscam no momento de aderir a um plano de previdência
complementar.
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GESTÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE.
Para o exercício de 2008, a PREVDATA entende que ainda há um pequeno potencial de ganho dos
ativos de renda fixa em relação à meta atuarial, que é atrelada à variação do INPC mais uma taxa de
juros fixos de 6%a.a., obrigando que a entidade busque alocações com um grau de risco pouco maior,
como o observado no segmento de renda variável.
Entretanto, devido à maturidade do plano de benefícios, e em função de ainda não ter havido o
equacionamento do déficit técnico do plano de benefícios PRV, a Prevdata não poderá incorrer em
riscos além dos necessários para cumprir a meta atuarial. Por isso, a Política de Investimentos / Plano
de Aplicação dos Recursos foi revista, e aprovada na 124a Reunião Extraordinária do Conselho
Deliberativo, passando a ter os seguintes percentuais como meta para o exercício de 2008:
Mínímo
(%)
Renda Fixa
Nos segmentos de renda fixa, variável e
40
empréstimos a Prevdata observará todos os limites
Renda Variável
O
legais e os definidos na Política de Investimentos.
Derivativos financeiros
O
No
segmento
de
imóveis
são
consideradas,
Imóveis
O
apenas, as unidades de uso próprio, localizadas à
O
Empréstimos
Av. Rio Branco nO108.
Segmentos

Restrições e Limites

Máximo
(%)
80
45

Meta
(%)
54,5
30

10

O

5

0,5
15

15

Sendo assim, durante o ano a Prevdata poderá fazer alocações de forma a transferir recursos de sua
carteira de renda fixa para a carteira de renda variável, e vice-versa. O objetivo dessas alocações será
aproveitar o momento de cada segmento, de forma a maximizar retornos.
No segmento de imóveis, somente as unidades destinadas a uso próprio serão mantidas em carteira,
sendo que as demais serão destinadas à venda, não sendo programadas novas aquisições. Por fim, o
segmento de empréstimos aos participantes receberá recursos de acordo com o máximo permitido
pela legislação em vigor, estando à disposição dos participantes e assistidos o correspondente a
quinze por cento do total de recursos que compõe o programa de investimentos da Entidade.
);> Performance do Programa de Investimentos
O ano foi positivo para a economia brasileira, houve crescimento do consumo das famílias devido à
ampliação dos empréstimos e financiamentos, crescimento do setor imobiliário e comercial,
sucessivos recordes na Bolsa de Valores de São Paulo, queda da taxa básica de juros, manutenção
da inflação dentro da meta determinada pelo governo, crescimento da massa salarial, divulgação da
descoberta de poços de petróleo e gás, entre outros indicativos que amparam um momento de
crescimento sustentado, reforçado pelo aumento da demanda interna e ampliação dos investimentos.
Contudo, o ano deixou sinais de que o futuro, próximo, poderá ser turbulento. A crise no mercado
imobiliário, a redução do consumo interno e a desaceleração do crescimento americano, trouxeram ao
cenário mundial o termo "recessão americana". Reforçando essa tendência por análises negativas,
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grandes instituições financeiras divulgaram elevadas perdas, exigindo socorro dos Bancos Centrais
dos EUA e da comunidade européia, estimulando a realização de ativos e saques de recursos
alocados em mercados mais voláteis.
Embora o Brasil passe por um momento de crescimento mais vigoroso, não há como pensar em
descolamento do mercado globalizado, pois a presença de investimentos externos, e a velocidade da
movimentação de capitais afeta todos os mercados. Além disso, no momento em que o país começa
a crescer apresenta-se a exigência de ampliação do fornecimento de energia, e hoje esta é uma
grande dúvida. O consenso é de que o pais poderá passar por um "apagão", conforme o observado
em 2001, atrapalhando todo o planejamento dos investimentos projetados, caso não haja um plano
para ampliação da matriz energética nacional. Outros fatores que ajudam a antever dias difíceis
devem ser levados em conta, como por exemplo, a falta de investimentos em infra-estrutura e na
capacidade de exportação dos portos brasileiros, a derrubada da CPMF, a crise do setor aéreo, entre
outros.
Por fim, a economia apresenta fundamentos que podem ser considerados como consistentes para o
crescimento do produto interno. Contudo, precisa aumentar sua eficiência na execução e implantação
de projetos que viabilizem esse crescimento, sem perder de vista a diversificação das exportações,
que ainda são muito concentradas em poucas empresas e setores, e as dificuldades da economia
mundial.
Em meio ao cenário apresentado, a PREVDATA orienta a alocação de recursos em função da taxa
atuarial do plano de benefícios, observando os ativos disponíveis no mercado e o risco envolvido nas
operações. Em função disto, a Entidade opera ativos de perfis diferenciados, sempre limitados a uma
faixa determinada de risco.
A rentabilidade global dos investimentos da entidade foi de 22,45%, superando a variação da meta
atuarial que foi de 11,47%. A seguir comentamos os aspectos mais relevantes de cada segmento do
programa de investimentos.
~

Renda Fixa

Composição, rentabilidade e distribuição do segmento de renda fixa:
Ativos em Carteira

Letras

Financeiras

Tesouro

- LFT - B.

Valor RS

Valor RS

Rentabilidade

Distribuição %

31/12/2006

31/12/2007

Anual %

do segmento

do

20.270.150,53

17.239.159,03

11,62

Letras
do
Tesouro
Nacional - LTN
Devido aos vencimentos
ocorridos, a Prevdata
adquiriu ao longo de 2007
lotes deste ativo para a
carteira própria.

61.145.224,02

26.888.385,30

7,52

Observações

10,63 Ativo indexado à taxa Selic com vencimentos
mensais até 02/2011, foram emitidos e pagos
pelo Governo federal devido à federalização
da divida do Estado de Alaaoas.
16,58 As Letras do Tesouro Nacional são ativos
pré-fixados de emissão do Governo Federal.
A aquisição destes ativos é realizada através
de leilões primários do Banco Central do
Brasil, para prazos que podem variar de um a
trinta anos, por exemplo. As rentabilidades
estão baseadas na expetativa futura taxa
Selic, sendo contratado no momento da
aauisição a taxa pré-fixada aue irá corriair o
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ativo até o resgate final.

Notas
do
Tesouro I 30.739.300,58
Nacional - NTN - B.
Ao longo do exercício a
Prevdata buscou atrelar
parte das suas reservas
em ativos indexados a
índice
de
preço,
reduzindo a exposição à
Notas dadoinflação.
Tesouro
variação
Nacional - NTN - F

I

0,00

53.288.241,94

8.002.161,83

8,64

HSBCI

10.954.659,15

20.679.693,73

11,17

Fundo
Multimercadol
gerido pelo Unibanco
Asset Management.
Cotas adquiridas a partir
de fevereiro de 2007.

0,00

5.309.439,24

11,44

Fundo
Multimercadol
gerido pelo Sul América
Asset Management.
Cotas adquiridas a partir

0,00

5.183.565,74

10,32

Fundo
de janeiro deMultimercado
2007.
gerido por UBS PactuaI.
Cotas adquiridas a partir
de julho de 2007.

0,00

5.210.899,15

4,27

0,00

20.120.594,36

5,11

I

Certificados de Depósito I

Bancário.

A carteira de CDB foi
iniciada em 16/07/2007.
As aquisições são feitas
a
partir
de
leilões
eletrônicos na plataforma
da Cetip. A rentabilidade
dos ativos adquiridos está
atrelada a variação da
taxa CDI, variando de
102% a 104% da referida
taxa.

Debêntures Hércules
Debêntures Vale
Debêntures Zivi
Caderneta de poupança
Total

297.216,61

106.171,68

15,80

146,78

158,15

385,92

196.046,00

70.031,47

15,80

45.335,47

48.819,95

7,69

123.648.079,14

162.147.321,57

11,93
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Nos ativos pós fixados, a correção é feita
pela variação do IPC-A mais seis por cento
de juros anuais. Além disso, há pagamento
4,951de amortizações de juros a cada seis meses.

0,00

Este ativo foi adquirido
para a carteira própria em
15/12/2007.
Fundo Exclusivo
de Renda Fixa

32,ã6jAs Notas do Tesouro Nacional são ativos pré
e pós fixados de emissão
do Governo
Federal.
A aquisição
destes
ativos
é
realizada através de leilões primários
do
Banco Central do Brasil.

Complementar

-

Nos ativos pré fixados, a correção é realizado
pela taxa de juros pactuada no momento da
venda dos ativos pelo governo.
12,751A PREVDATA possui cem por cento das
cotas desse fundo. Sua carteira é composta,
predominantemente, por títulos públicos de
emissão do governo federal. O fundo foi
constituído para atender as necessidades de
curto e médio prazos da Entidade. Além
disso, esta sendo utilizado para rentabilizar
recursos que foram resgatados do segmento
de renda variável, e voltarão a ser alocados
em a ões no momento ade uado.
3,27 Devido a queda da taxa básica de juros, os
fundos tradicionais de renda fixa passaram a
rentabilizar abaixo do esperado, levando a
Prevdata a buscar taxas mais atraentes em
outros mercados. Um desses mercados, cuja
expectativa de rentabilidade esta atrelada a
3,20lprazo superior a um ano, foi em cotas de
fundos de investimentos multimercados.
Esses fundos possuem alocações em
diversas modalidades de ativos, sem
restrição ao mercado que este ativo está
3,21Iinserido. O que diferencia os fundos são os
percentuais de alocação nos diversos
segmentos. Neste sentido, a legislação
pertinente às entidades fechadas de
previdência
complementar
exige
o
cumprimento de normas específicas.
12,411Conforme mencionado acima, a queda da
taxa básica de juros fez com que os fundos
tradicionais passassem a rentabilizar abaixo
do esperado. Além disso, os fundos de renda
fixa passaram a apresentar uma volatilidade
acima da desejada pela Entidade, reforçando
a aplicação de recursos em ativos de menor
volatilidade.
Objetivando diversificar
a
carteira, e cumprir a meta atuarial com a
menor concentração possível em um único
tipo de ativo, a Prevdata orienta parte de
suas alocações para ativos pré fixados,
sejam de emissão pública ou privada. Para
analisar crédito, a Entidade contratou a
assessoria da empresa Lopes Filho, presente
no mercado a mais de trinta anos e com
ótimo retros ecto de analises.
0,07 Debêntures de baixa liquidez adquiridas entre
1995 e 1997.
0,00 Ativo recebido em função da PREVDATA
ossuir a ões da Vale do Rio Doce.
0,04 Debêntures de baixa liquidez adquiridas entre
1995 e 1997.
0,03 Poupança oferecida por locatário como
arantia de alu ueis.
100,00 Valor total e rentabilidade anual do segmento

da Dataprev

- PREVDATA

Avenida Rio Branco, 108 13° andar I Centro Rio de Janeiro CEP: 20040-001
e-mail: prevdata@prevdata.org.br-Visitewww.prevdata.org.br
Tel. (21)2112.7676 Fax (21) 2112.7675
CNPJ 30.258.057/0001-56

~

Renda Variável

Em 29 de agosto e 04 de outubro, a PREVDATA realizou leilões públicos extrajudiciais, através de
leiloeiro oficial, quando foram apregoadas todas as ações provisionadas à perda no exercício de 2004,
à exceção daquelas que são negociadas em pregão eletrônico de bolsa de valores. A realização do
leilão foi aprovada na 315a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

.

Ofertas de ações do Leilão realizado em 29/08:
Tipo
PNC

Empresa
AÇOPALMA
CEPISA

.

Quantidade
30.000.000

Sigla
ACOP

PN

17.000.000

EMBASA

PN

488.000

CEPI

MINASFER (ex MINAÇO)
METANOR

PNA

1.820.000

MINA

PNC

1.395.029

MNOR

CTBC

ON

1.294

ICTC

CTBC

PN

1.154

ICTC

EMBA

Ofertas de ações do Leilão realizado em 04/10:
Tipo
PNC

Empresa
AÇOPALMA
CEPISA

PN

EMBASA

Sigla

30.000.000 ACOP
17.000.000

CEPI

488.000

EMBA

PNA

1.820.000

MINA

PNC

1.395.029 MNOR

PN

MINASFER (ex MINAÇO)
METANOR

Quantidade

Resultado: Somente o leilão realizado em 29/08 obteve êxito na venda de ações. Foram negociadas
1.294 ações do tipo ON e 1.154 ações do tipo PN da empresa CTBC fixa, pelo valor de
R$ 962.647,84.
Composição do segmento de renda variável em 31/12/2007.
RentabilidadeDistribuição% ,

Valor RS

Valor RS

Ativos em Carteira

31/12/2006

31/12/2007

FIA Ipanema - Fundo Exclusivo de
Schroder
ações
gerido
pelo
Investment Manaaement Brasil.
FIA Data Equity - Fundo Exclusivo
de ações gerido pelo Mellon Global
Investments Brasil.
Carteira própria de ações a vista,
iniciada em 25/07/2007.

34.740.303,26

51.343.413,15

47,82

34.125.885,06

31.224.588,31

51,87

6.931.021,50

18,85

Ações de balcão e baixa liquidez,
adquiridos na gestão que esteve a
frente da Prevdata no período de
01/1995 a 03/1998.

286.736,03

314.979,84

135,06

0,00

11.336.625,12
(11.336.625,12)

Total

69.152.924,35

Anual %

9.366.953,79

0,00

(9.366.953,79)
89.814.002,80

48,68

0,00

do segmento

57,17 Fundos exclusivos de renda variável,
foram constituídos com o objetivo de
superar a variação do índice IBX mais
34,77 2% de juros fixos ao ano.

7,72 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 Dorexemplo o IBX e o Ibovespa.
0,35 Valor em carteira dos ativos de baixa
liquidez. A rentabilidade desses ativos
não incluem as provisões.
10,43 Ações provisionadas a perda desde
2004.
(10,43)
Valor Total e rentabilidade anual.
100,00
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Observações
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Imóveis

A Prevdata realizou leilões extrajudiciais em 29/08 e 04/10, ofertando todas as unidades do segmento
em carteira. Como resultado do leilão, foi vendido no primeiro evento o imóvel situado à Rua
Voluntários da Pátria nO138, sobreloja, pelo valor de R$ 3.658.000,00.
N°

Unidades ofertadas

~

Complem.

Bairro

Município

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA

138

SIi 201

BOTAFOGO

RIO DE JANEIRO

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO

2576

Loia 109

CENTRO

N. IGUACU

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO

2576

Loia 112

CENTRO

N. IGUACU

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO

2576

Loia 117

CENTRO

N. IGUACU

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO

2576

Loia 118

CENTRO

N. IGUACU

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO

2576

Loia 159

CENTRO

N. IGUACU

Empréstimos a Participantes e Assistidos

Em termos percentuais a carteira de empréstimos cresceu 13,11%. Contudo, o número de contratos
de empréstimos no final do exercício foi reduzido em 588. Ao longo do ano a Prevdata alterou os
critérios de concessão, aumentando a disponibilidade de recursos aos participantes e assistidos, bem
como aumentou o número máximo de prestações, de 48 para 60 meses.

Composição

31/12/2006

Patrimônio em R$
Quantidade
'31/12/2007

Emp.ré-stimo.s 24'.753.8:74-,4-2

~

2.6.52

Quantidade

27.9.9.9..8:014-,4-2

Variação
~Quantidade

2.016.4.

3.24'5.9.301,0101

-58:8:

Receitas e Despesas Previdenciárias

Na tabela abaixo está demonstrado o fluxo das receitas e despesas previdenciárias da PREVDATA.
Verifica-se que o saldo apurado entre receitas e despesas correntes foi positivo em R$ 1.579 mil.
Considerando todas as receitas e despesas esse saldo cresce para R$ 3.891 mil.
Receita Prev. R$ Mil

,
,
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07. nav/07,
1.844 1.449 1.455 1.408 1.499 1.404 1.358 2.004 1.407 1.414 2376

dez/07
3.332

Total
20.950

Contribuições Patrocinadoras

821

636

63E

63€

64C

636

60i

63

63

64C 1.06

1.351

8.936

Contribuicões Particicantes

821

636

63E

63€

64C

636

60i

63

63

640

1.06'

1.351

8.936

1

12

1.

12

2E

12

12

1

1

12

H

i

6

9

E

1C

1C

7

E

107

107

101

10

10E

107

17E

7E

5

22

602

11

7

C

(

C

(

C

O

Uóia
utofinanciados

137

Provisões
Recucerar/Remuneracões (*)

1C

ContinQencial (*)

3"

10E

107

5

5i

O

C

10
E
C

(*) Estes itens não integram as receitas previdenciárias

1.328

1.346

1329

1315

167

1
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Considerações Finais

Mais uma vez, a Diretoria Executiva, ao apresentar o presente Relatório, ratifica seu compromisso
com a busca e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de Benefícios, e pela
implementação das melhores práticas de governança corporativa. Da mesma forma, renova seu
agradecimento à patrocinadora DATAPREV pelo apoio institucional, e aos Conselhos Deliberativo e
Fiscal pelo empenho na condução dos negócios da Entidade.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2007.
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