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Desafios enfrentados no exercício de 2010

Ano das realizações
Por Márcio Luis Tavares Adriano

Por Jaime Ribeiro Borges Junior

Presidente do Conselho Deliberativo

Presidente do Conselho Fiscal

O ano de 2010 foi coroado de êxitos para a Prevdata.

O ano de 2010 ficará marcado na história do Siste-

Foi o ano da realização do planejamento estratégico

ma de Previdência Complementar do Brasil como o

e das obras de infraestrutura, que proporcionaram

primeiro de atuação efetiva da Previc, a Superin-

melhores condições de trabalho para os empregados

tendência Nacional de Previdência Complementar,

e maior conforto para os participantes e assistidos.

criada em dezembro de 2009.

Foi um ano muito difícil no mercado de bolsa de

Enfrentamos logo no início, dificuldades na

valores e no mercado de renda fixa. Ainda assim,

adaptação dos sistemas da Prevdata à nova

obtivemos superávit e aumentamos o patrimônio do Fundo de Pensão. O Pla-

planificação contábil, instituída pela Resolução CGPC nº 28/2009, que

no CV, iniciado em janeiro de 2009, consolidou-se e se fortaleceu. Ultrapas-

começou a vigorar em 01/01/2010. O Conselho Fiscal aumentou a sua

samos a marca de 2200 participantes.

rotina de trabalho, passando a analisar, além do Plano de Benefício Sal-

A gestão competente permitiu que nosso balanço fosse aprovado pela em-

dado, os planos de Contribuição Variável e de Gestão Administrativa,

presa de auditoria externa, sem qualquer ressalva ou senão. Permitiu ainda

que também passou a ter investimentos próprios e de características

que o percentual de contribuição para o Plano PRV (plano antigo), saldado

diferentes, com foco em resultados imediatos, assim como, a analisar os

em dezembro de 2008, não fosse aumentado, conforme previsto em suas re-

planos de forma Consolidada.

gras. Fruto também da boa gestão administrativa, o percentual dos recursos

Consequentemente, as atas produzidas nas reuniões foram modificadas para

pagos pelos participantes, que é destinado à composição da poupança pre-

que estivessem adequadas às documentações quando verificadas as análi-

videnciária, passou de 87% para 90%. Os 10% restantes são utilizados para

ses dos balancetes mensais, promovendo a transparência da Entidade. Além

despesas administrativas, fundo administrativo e para os benefícios de risco.

disso, foi necessário também um esforço extra para acompanhar as obras

Quero parabenizar os diretores executivos: Paulo do Carmo, Ary Follain e Car-

nos 12º e 13º andares da Prevdata.

los Eduardo, assim como, a todos os empregados da Prevdata. Ressalto tam-

Terminamos 2010 com o desafio de fechar o balanço do exercício com no-

bém o apoio incondicional que a Diretoria da Dataprev tem dado à Entidade.

vos demonstrativos, o que somente foi possível depois de publicada a nova

Parabenizo também meus colegas de Conselho Deliberativo e Conselho Fis-

regulamentação (Resolução CNPC nº 1/2011, de 16/03/2011), que adequou

cal, que contribuíram com suas críticas, sugestões, observações e decisões

os Demonstrativos Contábeis, corrigindo problemas de inconsistência e de

para esta exitosa gestão.

conceitos contábeis.

Finalmente, parabenizo os participantes e assistidos, razão maior da existên-

Agradeço a colaboração de todos e acredito que, da forma que a Prevdata

cia da Prevdata. O ano de 2011 já está em pleno andamento e, tenho certeza,

vem atuando, será possível em 2011 ultrapassar a marca de 500 milhões de

que em dezembro teremos muito mais a comemorar.

reais no Ativo Realizável da Entidade.
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RELATÓRIO DOS ADMINISTRADORES

2010 – Um ano de conquistas
Por Paulo Sergio Santos do Carmo
Presidente da Prevdata
Mais um ano se passou... Passou muito rápido.
2010, ano de muito trabalho e dedicação, que resultou em conquistas e transformações para a Prevdata.
Transformações pelas quais o país também vem passando com a ampliação do mercado de trabalho, da expectativa
de vida e da parcela de idosos na população. Levantamento recente indica que os gastos públicos na área social duplicarão até
o ano de 2030. Previsivelmente, a Previdência será a maior fonte
de despesas adicionais nos próximos anos. Deste modo, ao final
da próxima década, os maiores de 40 anos - hoje, menos de um
terço - serão quase metade dos brasileiros; já os maiores de 60
saltarão de um décimo para um quinto do total da população.
Essas e outras mudanças foram abordadas durante o 31º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão realizado pela Abrapp
- Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, em Olinda (PE), em novembro passado, cujo tema
central foi Prosperidade e Desafios.
Para grande parte dos fundos de pensão, a maior preocupação
está em sensibilizar e preparar os jovens para a aposentadoria.
Nossos jovens representam uma geração exigente, sem apego a
longos vínculos de trabalho e pouca preocupação com questões
relacionadas com a previdência. Devido à longevidade alcançada
pelas gerações recentes, hoje em dia, a previdência complementar ocupar lugar cada vez mais importante na vida dos brasileiros
e já demonstra sua pujança. Segundo a Abrapp, os 369 fundos
de pensão em operação reúnem 2,6 milhões de participantes,
um contingente expressivo, mas pequeno, se comparado à População Economicamente Ativa (PEA), de 93 milhões de trabalhadores.

Com objetivo de transformar sua realidade, a Prevdata
iniciou seu Planejamento Estratégico 2010/13, com
ênfase no estabelecimento de seus objetivos e detalhado em um plano de ação, que inclui, entre outras
ações, melhorar a comunicação, o relacionamento, a
prestação de contas aos Participantes e Assistidos, além de atrair
a atenção dos jovens empregados da Dataprev, com estratégias
de comunicação diferenciadas, palestras e atendimento personalizado. Tudo para assegurar aos novos participantes o pleno
acesso às informações relativas aos planos, e para esclarecer
o quanto é importante iniciar uma poupança previdenciária
em condições vantajosas.
Vale ressaltar as conquistas alcançadas, como: a reforma das instalações, que modernizaram o ambiente de trabalho e agregaram
valor ao patrimônio imobiliário; a implantação do Plano de Cargos,
Carreira e Salários dos empregados da Entidade; e o desempenho
da gestão dos investimentos em renda fixa, que apresentou resultado superior à mediana das entidades e dos índices de mercado
no acumulado de 2010 (PRV = 13,35% e CV = 13,33%). O resultado
foi positivo, tendo em vista a alta inflacionária ocorrida em 2010.
Em relação ao desempenho em renda variável, nossos investimentos também apresentaram retorno acima das medianas, além de
superar o IBRX. O Plano CV – Prevdata II foi o de maior performance: 6,78%; e o Plano PRV 3,05%.
Mas, muito temos a conquistar em 2011. Juntos - Patrocinadora,
Diretoria, Conselhos, Colaboradores e Parceiros - vamos avançar,
em busca de um futuro promissor para todos os Participantes, Assistidos e Beneficiários. Assim, apresento, nas próximas páginas,
outra inovação da Prevdata: o Relatório com novo layout e formato.
Obrigado.
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Prevdata - Gestão Focada no Futuro

As metas são audaciosas. O planejamento definiu como objetivo a adesão de 75% dos empregados da Dataprev até 2014,
tendo sido atingido em 2010 o índice de 63%. Além da criação
de políticas de gestão, de comunicação integrada, de Gestão de
Pessoas (treinamento e capacitação dos empregados), de otimização de processos e controles, e de planejamento da Entidade
como um todo.

O ano de 2010, para a Prevdata, foi um divisor de águas,
um marco para o início de um processo transformador, que ocorreu logo após o equacionamento do déficit com o saldamento
do Plano PRV (2008) e a consolidação do Plano CV - Prevdata II.
Essas transformações estão sendo realizadas ao longo dos
dois últimos anos, com base nas melhores práticas de gestão, objetivando, assim, otimizar nosso desempenho e, principalmente,
garantir a proteção financeira e a qualidade de vida de nossos
participantes e assistidos, de modo transparente e equânime.
Sob a ótica de melhores práticas, a diretoria executiva da
Prevdata, composta por Paulo Sergio Santos do Carmo (presidente), Ary Follain Junior (diretor de Atendimento e Seguridade) e
Carlos Eduardo Gomes Villar (diretor de Administração e Finanças), iniciou a elaboração de nova arquitetura de processos (administrativo e jurídico), com ênfase em padronização, automação
e controles internos de processo decisório.
A busca pela excelência pode ser sentida com a elaboração
e implementação do Planejamento Estratégico, que estabeleceu
um plano de ação (tático) e sua sistemática de acompanhamento. Vale ressaltar que todos os objetivos e ações têm foco nas
diretrizes estratégicas - Melhoria dos Resultados Corporativos,
Revitalização da Estrutura, Tecnologias Processos, Desenvolvimento dos Recursos Humanos, e Melhoria dos Relacionamentos
Institucionais. Neste processo, foram instituídos cinco Comitês
(Tático Prevdata - Dataprev, Tecnologia, Comunicação, Gestão de
Pessoas, e de Pesquisa e Desenvolvimento), cujas equipes programaram as ações necessárias ao cumprimento das diretrizes,
incluindo indicadores e prazos.

Estrutura organizacional
Em relação à consolidação da nova estrutura organizacional,
houve a implantação de um plano de cargos, carreiras e salários,
com foco no desenvolvimento de competências diretivas gerenciais e técnicas. Com o plano, a Prevdata espera dar um salto
de qualidade, diminuir a rotatividade de empregados e, assim,
reter talentos. Também foi aprovada norma de procedimentos
correspondente aos processos de Recrutamento e Seleção, cujo
objetivo é identificar e atrair profissionais visando agregar valor
à organização, além de trazer maior transparência às contratações de empregados.

Capacitação de empregados
A diretoria da Prevdata e seus empregados participaram
- dentro da meta de incentivo à melhoria profissional - de
diversos eventos, dentre eles: I Encontro dos Profissionais de
Atendimento dos Fundos de Pensão; Aspectos Jurídicos da
Previdência Complementar; Administração Geral I e II: Instrumentos de Governança e Gestão Estratégica nas EFPC; 18º
Encontro dos Profissionais de Comunicação; 2º Encontro dos
Profissionais de Relacionamento com Participantes; 8ª Encon5

tro Nacional de Profissionais de Recursos Humanos das EFPC;
14º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão (Abrapp); 3º
Encontro dos Contabilistas das EFPC (Ancep); e durante cinco
meses, foi realizado um Curso Gestão e Capacitação de Investimentos, cujo objetivo foi aperfeiçoar a gestão de recursos,
apresentando estratégias, ferramentas, técnicas de atuação
na seleção de ativos, legislação, riscos, análise gráfica, entre
outros temas que, ao final, permitiu que a equipe estivesse
alinhada com as práticas de mercado.

terial impresso e manter a aproximação da Prevdata com seus
participantes e potenciais participantes.

Nova identidade visual
De posse dos resultados desta primeira pesquisa, que permeia as ações da Entidade, foram dados os passos em direção
à elaboração de nova identidade visual. Três marcas foram finalistas e submetidas à votação no site da Entidade no mês de
dezembro passado. Participaram da votação, 453 participantes e
assistidos. A marca eleita teve 216 votos (47,68%) e será implantada em todos os documentos e veículos de comunicação.

Reforma da sede
Outra novidade foi a reforma da sede da Prevdata. A obra
teve como objetivo principal a revitalização e a modernização
dos 12º e 13º andares da sede da Entidade (Av. Rio Branco, Centro/Rio de Janeiro), que ganharam novas instalações elétricas,
hidráulicas, sistema de ar condicionado, além de novo layout dos
mobiliários, o que propiciou melhores condições de trabalho para
os empregados e a infraestrutura necessária para o atendimento
dos participantes e assistidos, com economia de energia elétrica
e melhorias ambientais, o que promoveu importante valorização
do patrimônio da Entidade.

Educação Financeira e Previdenciária
Outra nova conquista foi a elaboração do primeiro Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Prevdata, encaminhado à Previc – Superintendência Nacional de Previdência
Complementar. O documento apresentou as ações adotadas
pela Entidade, e as que estão em seu planejamento, relativas
à Educação Financeira e Previdenciária. O objetivo é orientar e
ampliar os conhecimentos sobre previdência complementar, os
benefícios dos planos oferecidos pela Prevdata, e ainda sobre
questões orçamentárias e financeiras aos participantes, assistidos e ao público em geral. Uma vez dispondo de informação de
qualidade, os participantes e a sociedade em geral poderão, de
forma consciente, tomar decisões para a vida e ter condições de
usufruir dos benefícios da Previdência no futuro.
Outra proposição do programa é conscientizar os envolvidos
sobre a importância da boa administração dos recursos financeiros, orientando e esclarecendo dúvidas, além de incentivar os
participantes a terem hábitos financeiros positivos, valorizando
a previdência complementar, inclusive com o envolvimento de
seus familiares. Comprometida com a qualidade e a transparência de suas informações, a Prevdata destaca suas ações de
Educação Financeira e Previdenciária por meio de campanhas

Pesquisa de Satisfação
Buscando maior sinergia com os empregados da Dataprev
foi realizada junto a participantes e demais empregados da Patrocinadora pesquisa de satisfação que buscou captar a percepção que os nossos públicos têm do trabalho da Prevdata. Foram
avaliados os ganhos e vulnerabilidades em relação ao impacto
decorrente do saldamento do plano anterior, a percepção quanto
ao novo plano de benefícios, a aderência das campanhas de comunicação e o atendimento aos participantes.
A partir da pesquisa foi desenvolvido plano de ação voltado
aos pontos destacados, objetivando em especial ir ao encontro
das expectativas dos participantes, reduzir a utilização de ma6

de comunicação, palestras, cartazes, folders e, por meio de
atendimento presencial. Inclusive, em sua página na internet,
disponibiliza informações gerais sobre o tema.
Em parceria com a Dataprev, a Prevdata participou, em Brasília, da organização do 18º Fórum de TIC - Educação Previdenciária, indicando palestrantes e convidados, além de apresentar
o primeiro painel. O evento reuniu, entre palestrantes e convidados, representantes do Programa de Educação Previdenciária
do INSS, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e de entidades de previdência complementar como
Petros e Fipeqc e da BM&F Bovespa. Os assuntos abordados
incluíram: visão geral de educação previdenciária, exigências
da normatização para apresentação de programas de educação
financeira e previdenciária e estudo de casos de sucesso de elaboração de programas.
A Entidade também confeccionou pequenos folhetos, fixados nos contracheques dos participantes, divulgando informes
sobre os planos de benefícios. Toda semana é enviado para a
Patrocinadora o informativo “Prevdata: Notícias”, que reúne em
um único comunicado as informações relativas a atendimento,
empréstimo, alterações de legislação, dicas, etc. Além disso,
o Jornal PrevFolha passou a ser impresso em papel reciclado
para os assistidos, e disponibilizado no site da Entidade para
os participantes
Outra iniciativa que vem rendendo bons frutos é o Programa
Prevdata vai até você que em 2010 visitou os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. O ciclo de encontros
com os participantes e demais empregados da Dataprev propõe
a presença constante da Entidade nas unidades da patrocinadora, com vistas a atingir o maior número de empregados que
ainda não aderiram ao plano CV e esclarecer dúvidas dos participantes dos planos, por meio do atendimento individual. Nos
estados acima citados, o programa contou com a presença de
121 participantes durante a palestra de prestação de contas, 99

empregados na apresentação do Plano, e 107 participantes no
atendimento individual. Foram realizadas 48 adesões ao Plano
CV-Prevdata II.
A visita é dividida em atividades diferentes, incluindo: prestação de Contas aos participantes de ambos os planos; apresentação do Plano CV – Prevdata II para os empregados não
participantes, com ênfase em paridade de contribuições, rentabilidade, fiscalização, incentivo fiscal, comparativo entidades
abertas e fechadas, além dos benefícios do plano. Também é
oferecido aos empregados o atendimento individua para esclarecimento de dúvidas e simulações de benefícios.

Governança
Em 2010 foram eleitos dois novos conselheiros: um para o
Conselho Deliberativo e outro para o Conselho Fiscal. Além dos
eleitos, Alcides Janeiro Gregório e Rosangela Lopes de Oliveira; dois novos conselheiros foram designados pela patrocinadora: Warlley Pinheiro Andrade e Alberto Ricardo de Oliveira.
Na ocasião, a Prevdata foi responsável por todo o processo
eleitoral e ofereceu voto eletrônico ou por correspondência aos
seus participantes e assistidos. Também planejou a campanha
e a divulgação, que incluíram a confecção de vídeo dos candidatos, cartazes e a criação de um hotsite especial de eleição,
por meio de link no site da Prevdata, onde ficaram disponíveis
documentos relacionados ao processo eleitoral e o calendário
eleitoral.
Também foram indicados os novos integrantes do Comitê
de Ética da Prevdata para o mandato 2010/2012. São eles: Alcides Janeiro Gregório, Sérgio Paulo Ferreira Guedes, André Luiz
dos Santos Ribeiro e Rosangela Lopes de Oliveira, que têm a
missão de orientar a implantação, condução e encaminhamento de processo de averiguação de ato ou de fato em desacordo
com o Código de Ética.
Ainda em 2010, foi renovado o mandato do Comitê de In7

vestimentos, que elabora a política, o controle e o acompanhamento dos investimentos. A composição dos membros é formada por: Paulo Sergio Santos do Carmo, Carlos Eduardo Gomes
Villar, Ary Follain, Flávio Uchôa Cavalcanti de Oliveira e Mark
Antônio Queiroz.

Transparência na prestação de contas
Após um 2009 muito positivo, onde a Prevdata superou a
meta atuarial no plano PRV Saldado em 15,25% e, no plano CV
Prevdata II em 3,60%, era aguardado para 2010 um cenário favorável, com a expectativa de que os mercados voltassem aos
níveis anteriores à crise mundial.
Entretanto, o cenário não se concretizou. Em 2010, a economia internacional intensificou os reflexos gerados pela crise
de 2008, submergindo as fragilidades e incertezas entre os países da zona do Euro. Já na China, a preocupação com medidas
econômicas para conter a inflação e o consumo influenciaram
negativamente a balança comercial brasileira e, por último, mas
não menos importante, os Estados Unidos não conseguiram recuperar, de forma significativa, os seus índices de crescimento,
trazendo mais preocupação aos mercados. Internamente, a alta
da inflação e as medidas restritivas adotadas pelo governo brasileiro, freando o consumo e aumentando as taxas de juros, fizeram com que o segmento de renda variável sofresse grande
volatilidade, o que impactou nas estratégias adotadas para os
planos de benefícios da Prevdata.
Em 2010, o Plano PRV Saldado foi impactado pelo cenário
apresentado, rentabilizando 10,26% a.a., não superando a meta
atuarial, que ficou em 12,85%. Em relação aos segmentos, o Plano auferiu 13,35% em renda fixa e, no segmento de empréstimos
15,32% - ambos superaram a meta atuarial. Em renda variável, o
objetivo do Plano PRV Saldado é superar o IBRX, índice de referencia de ações, que no ano rentabilizou 2,62%. O segmento de
renda variável também superou a meta estabelecida, encerrando
2010 com 3,05% de rentabilidade. Em relação ao segmento de

Apuração das eleições 2010

imóveis, o cálculo da rentabilidade foi impactado pela reforma
executada na sede da Prevdata, não atingindo a meta estabelecida pela Política de Investimentos do Plano.
Cabe ressaltar que, apesar de alinhada aos objetivos traçados
em sua Política de Investimentos, o Plano PRV Saldado não conseguiu superar a variação da meta atuarial, fato que foi superado com
folga em 2009, face à concentração de aproximadamente 28% do
patrimônio em ativos do segmento de renda variável. O plano PRV
encerrou 2010 com cerca de R$416 milhões de investimentos. Os
recursos estão de acordo com as necessidades de curto, médio e
longo prazo, não comprometendo o fluxo previdenciário.
O Plano CV-Prevdata II encerrou 2010 com cerca de trinta e
dois milhões de reais de investimentos. A boa performance dos
investimentos, associada às contribuições vertidas, permitiram
um aumento patrimonial bastante significativo. As estratégias
adotadas na Política de Investimentos do CV Prevdata II mostraram-se eficientes, permitindo que o Plano superasse a meta
atuarial, rentabilizado em 2010, em 13,08%.
Em relação aos segmentos de renda fixa e empréstimos, o
CV-Prevdata II auferiu, respectivamente, 13,33% e 13,62%; ambos superaram a meta estabelecida. No segmento de renda variável, a estratégia adotada para o Plano é construída com base no
recebimento de dividendos, o que permitiu em 2010 uma melhor
performance em relação aos índices de referência do segmento
8

de renda variável. O Plano rentabilizou 6,78% em renda variável,
enquanto o Ibovespa apenas 0,52%. Contudo, este desempenho
não foi suficiente para superar a meta atuarial estabelecida para
o segmento.
Destacamos que, os resultados alcançados pelo Plano CV Prevdata II estão alinhados às expectativas estabelecidas na Política
de Investimentos, e mesmo que o segmento de renda variável não
tenha conseguido atingir a meta, face ao pequeno percentual de
concentração deste segmento, aproximadamente, 9,7% do patrimônio, o resultado da performance não impactou de forma expressiva, permitindo que o Plano superasse meta atuarial.
O Plano de Gestão Administrativa - PGA em virtude do seu
perfil, visa privilegiar ativos de curto prazo objetivando a liquidez. Em face desta particularidade, o Plano somente possui o
segmento de renda fixa em sua composição. A estratégia de alocação em ativos com este perfil, e com o cenário apresentado
em 2010, possibilitou um melhor desempenho para o PGA, que
encerrou o ano com 11,78% de rentabilidade.

Composição % da Contribuição ao Plano

2009

2010

Benefícios de risco

15%

10%

Despesas Administrativas

3%

3%

Total de descontos

18%

13%

% de Contribuição destinada à sua Conta Individual

82%

87%

Novos Simuladores no site
Com o objetivo de aumentar a interatividade do portal da Entidade, e promover uma maior aproximação dos participantes aos
benefícios oferecidos pelos planos, foram disponibilizados três
novos simuladores:
• Simulador de benefícios e contribuições pelo qual o participante verifica sua conta acumulada no plano e simula benefícios
futuros, considerando contribuições adicionais, aportes, antecipação/postergação do prazo de aposentadoria, entre outros.
• Simulador de Incentivo Fiscal para Aportes que possibilita ao
participante verificar o quanto pode usufruir do incentivo fiscal do Imposto de Renda, aumentando suas contas no plano.
• Simulador de Incentivo Fiscal para Adesões ao Plano CV onde
é verificada a redução mensal do Imposto de Renda na fonte
decorrente do incentivo fiscal às contribuições aos planos da
Prevdata.

Plano de Custeio
No início do ano de 2010, os participantes receberam boas
novas sobre o Plano de Custeio dos planos de benefícios.
Com a reavaliação atuarial do Plano de Renda Vinculada
para o exercício de 2010, a contribuição extraordinária teve redução de 3,2% para 2,9% sobre o salário de contribuição, com
vigência a partir de março de 2010.
No Plano CV – Prevdata II, a partir de março/2010, o percentual de desconto de contribuições para custear os benefícios de
risco foi reduzido. Com isto, uma parcela maior da contribuição
mensal do participante passou a ser destinada à conta individual do Plano CV, que será revertida em benefício futuro de renda
de aposentadoria. No início do plano (2009), a dedução era de
18% para benefícios de risco e despesas administrativas. Em
2010, passou a 15%.

Inauguração da nova sede
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RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

“Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento
econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo”.
Fernando Almeida - escritor e referência em sustentabilidade no Brasil

Pensando no futuro

própria Entidade, em parceria com a Patrocinadora e a sociedade
em geral.
A Prevdata ultrapassa os limites da empresa e quer estar sempre ao seu lado, com modernidade mas mantendo a tradição.

Um Fundo de Pensão existe para assegurar proteção previdenciária aos participantes, assistidos e às suas famílias. Assim é a
Prevdata. Sempre atenta à proteção financeira de seus participantes e assistidos, e engajada em um bem maior, visando à melhoria
da relação da pessoa com a sociedade e com o meio ambiente.
Como pensar no futuro sem incluir preocupação e o cuidado com
o que nos cerca?
A Prevdata é uma Entidade segura, moderna, transparente,
seguidora das leis e cumpridora de seus compromissos com participantes e assistidos, e também, com os cidadãos, a comunidade
e o meio ambiente – que cumpre sua função social.
Com este pensamento, foram escolhidos os valores institucionais da Prevdata, no processo de Planejamento Estratégico. São
eles: Honestidade, Equidade, Transparência, Comprometimento,
Eficiência, Responsabilidade Socioambiental, Qualidade, Prestação de Contas, Conformidade com a Regulação e Confiança.
A Prevdata vive um novo tempo, marcado por conquistas e inovações. Dessa forma, buscando aprimorar ainda mais sua gestão
e estar mais próxima de seus públicos, surge a necessidade de
planejar e estruturar as ações de Responsabilidade Socioambiental, com a criação de uma equipe de empregados que, voluntariamente, engajaram-se no projeto que é desenvolvido no âmbito da

Estratégias de Sustentabilidade
Conquistas e projetos - 2010
Em junho, foi formada a equipe de Responsabilidade Social,
tendo a participação voluntária dos empregados da Prevdata. O
envolvimento dos empregados valorizam ainda mais as iniciativas.
Os primeiros passos foram desafiadores e gratificantes. Nossa
meta, realizar ações com excelência, se fortalece a cada vitória.
Dentre as iniciativas desenvolvidas no âmbito da Prevdata, estão:
incentivo à economia de energia e ao uso correto da água, redução de impressão, utilização de papel reciclado nas publicações e
incentivo à formação de um grupo fixo de doadores de sangue (doações conjuntas em agosto e dezembro de 2010). Além de campanhas internas de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos,
que ocorrem conforme demanda.
Em julho, foi promovida a campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados das chuvas em Pernambuco e Alagoas. Arrecadamos peças de vestuário e calçados, além de itens
de higiene pessoal e alimentos. As doações foram entregues aos
10

Correios, que ficou responsável pelo transporte.
Em agosto, 20% do quadro de empregados doaram sangue
para ajudar um familiar de um colega de trabalho. Primeira iniciativa do grupo que, mais tarde, incentivou a realização de outras
doações solidárias. A meta é motivar aos demais para, a cada trimestre, fazer a doação. Foi criado o slogan Seja previdente, doe
sangue.
Em setembro, houve a Corrida e Caminhada de Inclusão Social,
organizada pela Câmara de Comércio França-Brasil: oito quilômetros de corrida ou quatro quilômetros de caminhada, na Praia do
Leme (RJ). O dinheiro arrecadado com as inscrições foi doado a
cinco instituições sociais. A Prevdata incentivou a participação de
seus empregados, confeccionando camiseta e reembolsando a
inscrição, o que levou à criação da equipe Prevdata Runners.
Nossa participação em eventos desse tipo busca incentivar a
atividade física e a consequente melhoria na qualidade de vida
de empregados e participantes, trazendo também permanentes
benefícios à imagem da Entidade, cada vez mais identificada com
saúde e bem-estar.
De setembro a outubro, a Prevdata promoveu a campanha de
arrecadação de brinquedos para crianças carentes, com o slogan
Ser previdente também é cuidar do presente. A quantidade de brinquedos arrecadados superou as expectativas. Foram selecionados
dois locais e a entrega foi realizada, pessoalmente, pela equipe da
Prevdata. Noventa crianças foram beneficiadas pela campanha. As
instituições beneficiadas foram: Lar do Méier e Associação Beneficente São Martinho (Lapa/RJ).
Em novembro, às vésperas de visita da Entidade ao estado
da Paraíba, foi realizada a I Olimpíada da Dataprev PB. O evento
incluiu: corrida, vôlei de areia, wii (boxe e tênis), poker e futebol
society. A Prevdata participou de cota de patrocínio das camisas
dos competidores.
Em novembro, representante do Hemorio, a convite da Prevdata,
fez palestra sobre doação de medula óssea. A seguir, em de-

zembro, empregados participaram da corrida e caminhada Com
Você pela Vida, que objetivou divulgar a doação de medula. Essas iniciativas motivaram 35% do quadro de empregados, em
dezembro, a ir ao Hemorio para a coleta de amostra de sangue
e cadastro no Redome – Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
Ainda em dezembro, e dentro da programação da divulgação
de serviços, houve o envio do informe sobre a luta contra a AIDS,
formas de contrair a doença e cuidados. Também foi promovida
a campanha de doação de artigos para cesta natalina dos terceirizados da Prevdata.
Em 2010, a Prevdata incentivou seus empregados e funcionários da Patrocinadora a participar de outros eventos esportivos,
priorizando àqueles relacionados a obras sociais.

Entrando para o nosso time
1 - Estrutura Organizacional
A nossa estrutura contempla as seguintes atividades:
• Conselho Deliberativo - define a política geral de administração e de seus Planos de Benefícios. Observadas as atribuições
legais e estatutárias. Cabe também ao Conselho Deliberativo
apreciar Instruções, a fim de promover as adequações necessárias ao funcionamento da entidade.
• Conselho Fiscal - exerce o controle interno e, observadas as atribuições legais e estatutárias, fiscaliza todas as atividades da
Entidade.
• Comitê de Investimentos - elabora a política, o controle e o
acompanhamento dos investimentos, objetivando a segurança,
liquidez e rentabilidade das aplicações realizadas, a redução
dos riscos que envolvem a carteira de ativos, o cumprimento da
legislação e dos compromissos atuariais do plano de benefícios
em vigor.
• Comitê de Ética - orienta a implantação, condução e encaminhamento de processo de averiguação de ato ou de fato em desa11

• Secretaria - dá suporte à Diretoria Executiva na execução de
suas atividades, controle e envio de documentos, agenda, etc.
2 - Estrutura e Atribuições dos Órgãos Executivos
Além do disposto na legislação em vigor e no Estatuto da
Entidade, a Prevdata tem sua estrutura organizacional assim
definida:
• Presidência - administra a Entidade, de acordo com a legislação
aplicável, o Estatuto, o Regulamento do Plano de Benefícios, as
deliberações do Conselho Deliberativo, e as recomendações do
Conselho Fiscal. Compete ao Presidente Executivo a direção e
coordenação dos trabalhos da Diretoria Executiva e dos órgãos
que lhe estejam diretamente subordinados.
• Diretoria de Administração e Finanças - viabiliza programas e
metas econômico-financeiras, estabelecidas pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos, dirigindo as atividades referentes às seguintes áreas:

cordo com o Código de Ética. É composto por quatro membros,
sendo dois eleitos pelos participantes e assistidos no Conselho
Deliberativo e no Conselho Fiscal.

- Coordenação de Investimentos - responsável pela análise e manutenção dos investimentos.
- Coordenação de Liquidação e Custódia - responsável pelas atividades relacionadas ao controle financeiro.
- Coordenação de Contabilidade - responsável pelas atividades re-

- Código de Ética - explicita regras de comportamento que são
disseminadas pela organização. Nele estão definidas as expectativas da Prevdata em relação à conduta moral e ética a ser
adotada por seus profissionais nas relações empresariais internas e externas, sejam eles dirigentes ou funcionários. Com o
Código, e o respectivo Regimento do Comitê de Ética, a Prevdata
busca moldar atitudes, comportamentos, princípios e regras de

lacionadas aos registros e controles contábeis.

• Diretoria de Atendimento e Seguridade - viabiliza programas e
metas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, dirigindo, coordenando e controlando as atividades referentes aos Planos de
Benefícios da Prevdata, estudos atuariais e estatísticos, administração do cadastro dos Participantes ativos e assistidos, e
a administração dos empréstimos concedidos. Executa, ainda,
as atividades inerentes às rotinas administrativas, dirigindo as
atividades referentes às seguintes áreas:

atuação, que compõem a cultura organizacional da Entidade.

• Diretoria Executiva - estabelece os objetivos gerais das atividades; define planos estratégicos, em consonância com
as políticas e diretrizes emanadas do Conselho Deliberativo; normatiza as atividades internas; supervisiona, orienta
e controla o desenvolvimento das ações a serem executadas. É composta pelo Presidente, Diretor de Administração
e Finanças e Diretor de Atendimento e Seguridade.
• Assessoria de Informática - acompanha e dá suporte tecnológico às áreas da Prevdata.

- Coordenação de Atuária e Benefícios - responsável pelas atividades relacionadas à concessão e manutenção de benefícios
previdenciários previstos no Plano de Benefícios.
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- Coordenação de Seguridade e Empréstimos - responsável pelas
atividades relacionadas à inscrição e manutenção dos participantes, controle de contribuições, concessão e manutenção de
empréstimos.
- Coordenação de Administração - responsável pelas atividades
de recursos humanos, pessoal, controle de contratos, compra e
apoio administrativo.

DISTRIBUIÇÃO POR
POR GÊNERO
GÊNERO - DEZ/2010
DISTRIBUIÇÃO
DEZ/2010

Masculino
59%

Feminino
41%

Novidades
No ano de 2010, fruto do Planejamento Estratégico, a Prevdata contratou um advogado para seu quadro de pessoal. Esse
funcionário tem a incumbência de acompanhar a gestão do contencioso da Entidade, que é feito por escritório externo, além de
aconselhar a Diretoria Executiva.
Outro importante avanço foi a reestruturação do arquivo.
Antes da reforma de sua sede, a Prevdata não dispunha de um
espaço adequado para organizar todos os documentos. Após a
reforma, a Prevdata passa a ter uma área especificamente tratada para receber, armazenar, digitalizar e guardar os documentos.
Todos os documentos dos participantes e assistidos foram digitalizados, e já foi iniciado o processo de digitalização da contabilidade e recursos humanos, aumentando a segurança de nosso
acervo.
Outros investimentos estão previstos na estrutura operacional da Entidade, o que irá fortalecê-la ainda mais.

Fig. 1

A distribuição dos empregados por grau de escolaridade indica que a maior concentração é de pessoas com curso superior
completo. Com o propósito de estimular a elevação do grau de
instrução, a Prevdata financia parte das despesas com formação
universitária. Assim, 64% dos empregados concluíram o nível
superior, conforme demonstra a figura 2.

DISTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS
DISTRIBUIÇÃO DOS
DOS EMPREGADOS
POR
GRAU
DEZ/2010
POR
GRAUDE
DEINSTRUÇÃO
INSTRUÇÃO - -DEZ/2010
Ensino Médio
2%
Pós graduado
16%

Perfil dos Empregados
De forma consolidada, a Prevdata encerrou o ano de 2010
com o perfil da maioria dos empregados abaixo dos 40 anos de
idade. 29% trabalham na Entidade há mais de 15 anos. E mais
da metade do quadro funcional é composto por homens (59%),
conforme demonstra a figura 1.

Superior
Incompleto
13%

Fig. 2
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Estagiário
5%

Superior
Completo
64%

A distribuição dos empregados por faixa de remuneração em
salários mínimos em dezembro/2010 demonstra que 35% dos
empregados são remunerados até cinco salários mínimos, conforme demonstra a figura 3.

A distribuição de cargos de confiança por gênero em dezembro/2010 apresenta um maior número de homens, incluindo a diretoria executiva, que é ocupada em sua totalidade por homens,
conforme demonstra a figura 4.

DISTRIBUIÇÃODOS
DOSEMPREGADOS
EMPREGADOS
DISTRIBUIÇÃO
POR
PORFAIXA
FAIXADE
DEREMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO
EM
EMSALÁRIOS
SALÁRIOSMÍNIMOS
MÍNIMOS- -DEZ/2010
DEZ/2010

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS
POR
CARGO DE CONFIANÇA - DEZ/2010
POR CARGO DE CONFIANÇA - DEZ/2010

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS

Feminino
20%

ACIMA
DE 10 SM
32%

ATÉ 5 SM
35%

conseguem realizá-lo. O ano seguinte (2009) foi um ano de muito
trabalho. Com a divulgação do novo plano de Contribuição Variável, percebi, novamente, o empenho de todos, que superou
as expectativas.
Em 2010, reinauguramos nossa Sede, ampliando-a para dois
andares, melhorando as instalações para os empregados, participantes e assistidos.
Vivemos um novo momento, onde todos buscam a melhoria
dos serviços oferecidos, com qualidade e transparência. Peço a
todos os participantes e assistidos, que assim como eu, não deixem de acompanhar nossas notícias, investimentos, documentos
contábeis, entre outros. A Prevdata também é sua!
Para finalizar, cito uma mensagem do filme Gladiador, que
gosto muito: “O que você faz durante a vida ecoa na eternidade”.
Ou seja, quando nos dermos conta do quão melhor podemos tornar a vida de quem convive conosco, através de pequenas e boas
ações, iremos refletir antes de fazer qualquer coisa e tornaremos
o mundo bem melhor.

Terceirizados
Ao final de 2010, a Prevdata tinha três prestadores de serviços internos, alocados nas atividades de serviços gerais.

Masculino
80%

ATÉ 10 SM
33%

Nossa Gente

Fig. 3

Fig. 4

A taxa de rotatividade dos empregados, nos últimos cinco anos, foi calculada com base na metodologia do Ministério do Trabalho.
Corresponde à divisão do menor valor entre o total de admissões ou desligamentos (incluindo aposentadorias) pelo total de empregados no último dia do ano anterior, conforme demonstram a figura 5.

DISTRIBUIÇÃO DE ROTATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE ROTATIVIDADE
NO PERÍODO DE 2005 A 2010
NO PERÍODO DE 2005 A 2010
40
35
30
Empregados (Início/Ano)

25

Total de Empregados

Benefícios
O conjunto de benefícios oferecidos pela Prevdata aos seus
empregados e dependentes é composto pela previdência complementar, assistência médica e hospitalar, seguro de vida em
grupo, auxílio funeral, auxílios alimentação e/ou refeição, vale
transporte, reembolso escolar e auxílio pré-escola.
Em 2010, havia na Prevdata dois estagiários de nível superior, que recebiam bolsa-auxílio acima de um salário mínimo,
além de vale-transporte e vale-refeição.

Admitidos

20

Dispensados

15

Aposentadorias
Empregados (Final/Ano)

10

Rotatividade Total
5
0
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2006

2007

2008
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Fig. 5

Um caso de Amor com a Prevdata
Por Jane Nader, Analista de Administração (Presidência)
“Quando me pediram para escrever
um artigo intitulado “Um caso de amor
com a Prevdata”, concluí que, realmente,
sou uma pessoa que tem um grande amor
pela Prevdata.
Estou aqui há 24 anos, onde sempre
aprendi e continuo aprendendo com as
pessoas e com as atividades que surgem a cada ano.
Gosto tanto da Prevdata, que sinto como se ela fosse extensão da minha casa. Trato-a com o mesmo cuidado e dedicação.
Trato também, com o mesmo carinho, as pessoas que convivem
comigo a maior parte do meu dia.
Recordo que, em 2008, passamos por momentos difíceis: a
negociação do déficit da Prevdata. Naquele momento, todos: empregados, Diretores, Conselheiros e a Dataprev, esforçaram-se
para solucionar o problema. E, naquele momento, comprovei que,
quando as pessoas se unem em prol de um objetivo comum, elas

Equipe feminina Prevdata
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D
EMONSTRATIVO
DE INVESTIMENTOS 2010
- PLANOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO (PRV SALDADO), DE CONTRIBUIÇÃO
VARIÁVEL (CV - PREVDATA II) E GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)
Com o objetivo de assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios, a Prevdata, em cumprimento à legislação em vigor, demonstra, a seguir, o desempenho dos investimentos dos Planos
de Benefício Definido (PRV Saldado), de Contribuição Variável (CV Prevdata II) e Gestão Administrativa - PGA, ao final exercício de 2010
e 2009. O objetivo é obedecer às normas legais, esclarecer e atender às determinações e exigências dos órgãos fiscalizadores, além da
Política de Investimentos da Entidade.

Demonstrativo de Investimentos
Plano PRV Saldado
patrimônio, sua distribuição e os limites máximos de enquadramento, de acordo com a legislação vigente e a Política de
Investimentos da Prevdata.

No Quadro I, a seguir, é apresentado o comparativo da
posição dos investimentos ao final dos exercícios de 2010 e
2009. Em linhas gerais, este quadro demonstra a formação do

Plano de Benefício Definido - PRV Saldado
Quadro I - Distribuição, Evolução, Composição, e Limites dos Investimentos
Composição dos Segmentos

Patrimônio em 31/12/2010

Limite de Enquadramento

Valor (R$)

Valor (R$)

Distribuição

Distribuição

Patrimônio Total

371.630.030,39

100,00%

416.395.450,27

100,00%

Resolução
3792/2009

Política

Renda Fixa

224.308.155,54

60,36%

254.294.722,29

61,07%

100,00%

100,00%

Letras Federais - LFT

7.864.157,74

2,12%

4.337.842,78

1,04%

100,00%

100,00%

200.052.912,01

53,83%

211.492.623,16

50,79%

100,00%

100,00%

CDB Industrial

-

0,00%

9.974.041,48

2,40%

20,00%

20,00%

CDB Daycoval

2.966.821,99

0,80%

2.352.342,98

0,56%

20,00%

20,00%

-

0,00%

212.507,32

0,05%

20,00%

20,00%

CDB Fibra

2.335.360,79

0,63%

-

0,00%

20,00%

20,00%

CDB Fidis

3.942.671,58

1,06%

-

0,00%

20,00%

20,00%

DPGE Schahin

6.080.317,84

1,64%

6.975.407,38

1,68%

20,00%

20,00%

DPGE Rural

1.065.742,80

0,29%

7.630.765,28

1,83%

20,00%

20,00%

-

0,00%

6.540.137,93

1,57%

20,00%

20,00%

Notas Tesouro - NTN

CDB Votorantim

DPGE Sofisa
DPGE Indusval
Debêntures
Valores a receber
Fundo Pactual Referenciado IPCA

-

0,00%

1.620.078,77

0,39%

20,00%

20,00%

170,79

0,00%

190,07

0,00%

20,00%

20,00%

1.509,50

0,00%

25.980,32

0,01%

-

-

-

0,00%

3.132.804,82

0,75%

100,00%

100,00%

108.182.601,12

29,11%

118.020.475,63

28,34%

50,00%

50,00%

Carteira ações em mercado

15.131.297,97

4,07%

22.062.890,07

5,30%

50,00%

50,00%

Fundo Exclusivo Bco.Mellon

46.017.197,40

12,38%

48.060.213,84

11,54%

50,00%

50,00%

Fundo Exclusivo Schroder

47.034.105,75

12,66%

47.897.371,72

11,50%

50,00%

50,00%

Investimentos Imobiliários

1.311.533,55

0,35%

2.768.044,51

0,66%

8,00%

8,00%

Edificações Uso Próprio

1.266.380,77

0,34%

2.731.683,45

0,66%

8,00%

8,00%

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

8,00%

37.103,28

0,01%

36.361,06

0,01%

8,00%

8,00%

8.049,50

0,00%

-

0,00%

8,00%

8,00%

37.826.230,68

10,18%

41.312.207,84

9,92%

15,00%

15,00%

37.826.230,68

10,18%

41.312.207,84

9,92%

15,00%

15,00%

Renda Variável

Locadas a Terceiros
Shopping Center
Valores a receber de imóveis
Operações de Empréstimos
Empréstimos Simples e Escolar
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Patrimônio em 31/12/2009
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Renda Fixa – Foram realizadas alocações estratégicas em
ativos como DPGE e Fundo de Renda Fixa referenciado em IPCA,
além dos tradicionais CDBs, normalmente usados para gerar liquidez ao plano. A rentabilidade de Renda fixa do Plano BD foi de
13,35%, superando a meta atuarial 12,86%.
Renda Variável – O segmento não conseguiu superar a variação da meta atuarial de 12,86%, mas superou a variação da
meta do seguimento estipulado na Política de Investimentos da
Entidade. O segmento rentabilizou 3,06% em 2010 contra uma
variação do índice IBRX de 2,60%.
A Prevdata esteve alinhada com os objetivos traçados em
sua Política de Investimentos. Os recursos alocados neste
segmento não estão comprometidos com as necessidades de
curto e médio prazos. Por isso, encontram-se disponíveis para
este tipo de gestão, na busca dos retornos que o segmento
oferece.
Ao longo do ano, os principais movimentos que impactaram
este segmento foram: a economia norte-americana, que não se
recuperou da grave crise iniciada em 2008; os países que compõe
a zona do Euro, que ainda apresentam fragilidades e discrepâncias
entre si, exigindo ações pontuais em relação a alguns países que
compõe o bloco; a economia chinesa, que tem influenciado negativamente a economia brasileira em face das exportações de ma-

téria-prima que o Brasil possui com a China; entre outros fatores.
No cenário interno, principalmente, a alta da inflação e as
medidas restritivas que o governo adotou freando o consumo
interno e aumentando as taxas de juros, fez com que o segmento de renda variável sofresse grande volatilidade em 2010.
Imóveis – Este segmento apresentou variação patrimonial
expressiva entre os anos de 2010 e 2009. Isso ocorreu devido
ao investimento que a Entidade fez nos imóveis que utiliza para
Uso Próprio. Em relação ao segmento de imóveis, o cálculo da
rentabilidade foi impactado pela reforma executada a sede da
Prevdata, não atingindo a meta estabelecida pela Política de
Investimentos do Plano. Estima-se recuperar a variação negativa, observada no ano de 2010, fruto dos gastos com a obra.
Empréstimos – Houve pouca variação no segmento de
empréstimo neste período, apesar do aumento do volume de
recursos. Percentualmente, o segmento reduziu sua alocação.
Este segmento tende a apresentar rentabilidade uniforme, tendo em vista que a taxa cobrada ao participante é fixa.
No Quadro II, a seguir, é apresentado um comparativo da
rentabilidade de todos os segmentos da carteira da Prevdata,
referentes aos exercícios de 2010 e 2009. Este quadro demonstra as diferenças em relação à meta de rentabilidade de cada
segmento.

Valor alocado em fundos
O Quadro III, a seguir, demonstra o valor alocado em fundos.
Registra a participação total do patrimônio da Prevdata no fe-

Quadro III - Gestão Terceirizada (Distribuição dos Recursos entre Gestores) Plano BD

Meta

Distribuição

Valor (R$)

Distribuição

Total

99.090.390,38

100,00%

416.395.450,27

100,00%

Renda Variável

95.957.585,56

96,84%

118.020.475,63

28,34%

Fundo Exclusivo Bco.Mellon

48.060.213,84

48,50%

48.060.213,84

11,54%

Fundo Exclusivo Schroder

47.897.371,72

48,34%

47.897.371,72

11,50%

Renda fixa

3.132.804,82

3,16%

254.294.722,20

61,07%

Fundo FI Referenciado

3.132.804,82

3,16%

3.132.804,82

0,75%

No Quadro IV, a seguir, observa-se o custo com a gestão terceirizada e com o Programa de Investimentos da Prevdata, inclusive o
rateio administrativo no ano de 2010.
Quadro IV - Custo com Administração de Recursos
Instituição

Administração

Auditoria

Custódia

Corretagem

Diversas

Performance

Publicações

Total

Fundo Exclusivo
Bco. Mellon

158.110,19

2.800,00

17.810,80

16.025,00

10.089,00

0,00

0,00 204.834,99

Fundo Exclusivo
Schroder

229.054,62

0,00

118.580,91

87.637,42

4.303,50

0,00

0,00 439.576,45

Instituição

2010
Diferença

Carteira

Meta

Diferença

25,64

10,38

15,26

10,58

12,86

(2,28)

Renda Fixa

12,05

10,38

1,67

13,35

12,86

0,49

Instituição

Renda Variável

74,19

72,85

1,34

3,06

2,60

0,46

PREVDATA BD

Investimentos Imobiliários

4,35

10,38

(6,03)

(11,12)

12,86

(23,98)

Operações de Empréstimos

16,62

10,38

6,24

15,33

12,86

2,47

Obs.: Na coluna “Diferença” estão apuradas as variações entre as carteiras e suas respectivas metas no ano.

Administração

Fundo BTG Pactual IPCA FI REF

Rentabilidade Global
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Valor (R$)

Patrimônio Total

Quadro IV - Custo com Administração de Recursos BD

2009
Carteira

Gestão Terceirizada

Composição dos Segmentos

Plano BD
Quadro II - Rentabilidade (%)

chamento do exercício de 2010. Atualmente, a Entidade possui
fundos exclusivos somente no segmento de renda variável e participação em um fundo de renda fixa referenciado em IPCA.

Instituição
PREVDATA CV

Auditoria

Custódia

3.183,86

374,01

255,00

Pessoal e Encargos

Serv. Terceiros

Despesas Gerais

Depreciação

2.286.212,32

468.829,22

501.278,94

18.445,01

Pessoal e Encargos

Serv. Terceiros

Despesas Gerais

Depreciação

131.536,74

25.630,57

28.159,31

1.084,52
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CETIP
39,13
Total
3.274.765,48
Total
186.411,15

ANDIMA

Total

33,39
Fluxo Previdenciário
56.943.289,13
Fluxo Previdenciário
22.006.194,56

3.885,38
Despesa Invest./ Fluxo
5,75%
Despesa Invest./ Fluxo
0,85%

O Quadro V, a seguir, apresenta a Divergência Não Planejada no ano (diferença entre o percentual de rentabilidade de uma carteira
e a taxa de juros adotada nas avaliações ou projeções atuariais, acrescida do indexador do plano de benefícios, no mesmo período de
tempo).
Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano BD (%)
Plano/Segmento

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

Somatório dos Recursos do Plano

(1,63)

(0,04)

1,04

(1,53)

(1,64)

Segmento de Renda Fixa

(0,24)

0,03

0,20

(0,51)

0,20

Carteira de RF com baixo risco crédito

(0,24)

0,03

0,20

(0,51)

0,20

DNP - 12 meses - junho
DNP

Volatilidade

(0,84)

2,43

1,44

0,51

1,11

0,28

0,51

1,11

0,28

Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

(5,17)

(0,09)

3,44

(4,50)

(6,44)

(4,53)

5,43

5,15

Carteira de Ações em Mercado

(5,17)

(0,09)

3,44

(4,50)

(6,44)

(4,53)

5,43

5,15

Segmento de Imóveis

(0,97)

(8,33)

(16,50)

11,27

0,85

(1,06)

(16,52)

6,41

Carteira de Aluguéis e Renda

(3,02)

(1,28)

(3,10)

(2,98)

(2,60)

(2,06)

(23,52)

0,99

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

(0,82)

(8,09)

0,24

(0,35)

(24,86)

(17,42)

(44,84)

8,27

Segmento Empréstimos & Financiamentos

(0,15)

0,02

0,00

(0,01)

0,28

0,82

4,25

0,32

Carteira de Empréstimos a Participantes

(0,15)

0,02

0,00

(0,01)

0,28

0,82

4,25

0,32

TMA

1,37

1,19

1,20

1,22

0,92

0,38

11,04

0,31

Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano BD (%)
Plano/Segmento

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

Somatório dos Recursos do Plano

3,03

Segmento de Renda Fixa

0,55

(0,73)

1,39

(0,14)

(1,70)

0,57

(0,25)

(0,24)

(0,56)

Carteira de RF com baixo risco crédito
Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,55

0,57

(0,25)

(0,24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

10,00

(4,17)

5,68

Carteira de Ações em Mercado

10,00

(4,17)

5,68

Segmento de Imóveis

(2,86)

(0,56)

Carteira de Aluguéis e Renda

(2,11)

(2,22)

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

(9,39)

Segmento Empréstimos & Financiamentos
Carteira de Empréstimos a Participantes
TMA

Os segmentos de renda fixa e de empréstimos apresentaram
DNP positiva no ano.
O segmento de imóveis apresentou DNP negativa no ano de
2010 de (21,47%). A Prevdata desenvolveu melhorias nas unidades situadas à Avenida Rio Branco 12º e 13º andares, Centro/
RJ. O valor patrimonial destas unidades sofrerá reavaliação após
a reforma ser concluída, e desta forma, o valor do aluguel será
reajustado objetivando recuperar a rentabilidade negativa apresentada em 2010.
O segmento de renda variável apresentou DNP negativa no ano
de 2010 de (8,81%). Ainda sofrendo os efeitos da crise do mercado
de títulos americano. O segmento de renda variável não conseguiu
retomar as perdas sofridas em 2008. A aversão ao risco, por parte dos investidores mundiais, se reflete no fluxo de investimentos
para o Brasil, e se justifica com os rumores de não pagamento da
dívida pública de alguns países europeus. Com isso, os índices permanecem em patamares aquém dos considerados justo pelo mercado nacional. A Prevdata mantém sua posição de investidor de
longo prazo, e não pretende realizar vendas, enquanto o mercado

não retomar os patamares pré-crise. Caso seja necessário, apenas
alguns ajustes serão realizados de acordo com estudos específicos
para estas operações, de forma a concretizar lucros que possam
surgir como oportunidades deste segmento.
O somatório de recursos do plano BD apresentou DNP negativa de (2,06%). Individualmente, todos os segmentos, a exceção
de imóveis, conforme explicado acima, conseguiram superar as
metas determinadas na Política de Investimentos da Prevdata,
denominado benchmark do segmento. Contudo, fortemente influenciado pela renda variável, o somatório de recursos do plano não suportou a falta de rentabilidade do segmento no ano, e
apresentou divergência negativa em 2010.
Alinhada com os objetivos traçados em sua Política de Investimentos, a Prevdata reitera que os recursos alocados nos segmentos estão de acordo com as necessidades de curto, médio
e longo prazos, não comprometendo o fluxo previdenciário. Por
isso, disponíveis para o tipo de gestão que a Entidade possui em
busca dos retornos que os segmentos oferecem.

DNP - 12 meses - dezembro
DNP

Volatilidade

0,82

(2,06)

1,49

0,17

0,43

0,40

(0,56)

0,17

0,43

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

(4,62)

2,54

(8,81)

5,16

0,11

(4,62)

2,54

(8,81)

5,16

(0,49)

(0,61)

(1,76)

(0,62)

(21,47)

6,36

(2,73)

(3,22)

(3,34)

(2,91)

(27,40)

0,61

0,15

(0,13)

(0,30)

(1,60)

(0,46)

(50,00)

8,25

0,77

0,76

0,16

(0,22)

(0,34)

0,09

2,20

0,40

0,77

0,76

0,16

(0,22)

(0,34)

0,09

2,20

0,40

0,42s

0,42

1,03

1,41

1,52

1,09

12,85

0,40
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Divergência Não Planejada
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Responsáveis técnicos pela gestão dos recursos, custódia centralizada e auditoria
Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado
das Carteiras Próprias de Renda Fixa e Renda Variável.

Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado das
Carteiras Próprias de Empréstimos aos Participantes e Assistidos e Imóveis.

Nome: Carlos Eduardo Gomes Villar
Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Telefone para contato: (21) 2112-7676

Nome: Ary Follain Junior
Cargo: Diretor de Atendimento e Seguridade
Telefone para contato: (21) 2112-7676

Informações sobre os Administradores Tecnicamente Qualificados das demais Carteiras Fundos Exclusivos de Renda Variável
Nome: Mellon Global Invest Management
CNPJ do Fundo: 03.105.927/0001-84
Gestor: Mellon Global Investments Brasil S/C Ltda.
Telefone para contato: (21) 3265-2128 - Frederico D´Agosto
e-mail: frederico.dagosto@bnymellon.com.br

Nome: Schroder do Brasil Asset Management
CNPJ do Fundo: 05.498.732/0001-77
Gestor: Schroder Investment Management
Telefone para contato: (011) 3054-5187 - Igino Mattos
e-mail: igino.mattos@br.schroders.com

Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM - Telefone de Contato (21) 3262-9237 - Priscila Mendes
Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - Rio de Janeiro
CNPJ - 59.281.253/0001-23
Responsável pela Auditoria Externa
Boucinhas & Campos - Soteconti - Telefone para contato: (21) 2223.2433
CNPJ/MF: 62.650.403/0002-14
e-mail: boucinhas_rj@boucinhas.com.br
Responsável pela Custódia Centralizada
Banco Bradesco S/A
CNPJ 60.746.948/0001-12
Endereço: Cidade de Deus, Prédio Amarelo Velho, 3º andar, Bairro Vila Yara - São Paulo, SP
Responsável: Aurelio Fagundes
E-mail: 4010.aurelio@bradesco.com.br
Tel.: (0xx11) 3684-9229

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.
Ary Follain Junior
Diretor de Atendimento e Seguridade

Carlos Eduardo Gomes Villar
Diretor de Administração e Finanças

Paulo Sérgio Carmo dos Santos
Presidente Executivo
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Demonstrativo de Investimentos
Plano CV Prevdata II

ção dos investimentos ao final dos exercícios de 2010 e 2009. Em
linhas gerais, o quadro demonstra a formação do patrimônio, sua
distribuição e os limites máximo de enquadramento.

No Quadro I, a seguir, é apresentado o comparativo da posi-

Plano Contribuição Variável
Quadro I - Distribuição, Evolução, Composição, e Limites dos Investimentos
Composição dos Segmentos

Patrimônio em 31/12/2009

Patrimônio em 31/12/2010

Limite de Enquadramento

Valor (R$)

Valor (R$)

Distribuição

Distribuição

Patrimônio Total

9.552.691,86

100,00%

32.474.003,54

100,00%

Resolução
3792/2009

Política

Renda Fixa

8.762.726,81

91,73%

28.713.179,86

88,42%

100,00%

100,00%

Notas Tesouro - NTN

2.555.563,66

26,75%

5.184.907,93

15,97%

100,00%

100,00%

-

0,00%

2.397.258,16

7,38%

20,00%

20,00%

CDB Daycoval

755.342,12

7,91%

1.201.537,49

3,70%

20,00%

20,00%

CDB ABC Brasil

404.886,32

4,24%

1.908.072,66

5,88%

20,00%

20,00%

CDB Fidis

658.226,35

6,89%

-

0,00%

20,00%

20,00%

CDB Fibra

352.015,45

3,68%

-

0,00%

20,00%

20,00%

CDB Sofisa

109.478,75

1,15%

-

0,00%

20,00%

20,00%

CDB Industrial

301.693,89

3,16%

1.309.186,43

4,03%

20,00%

20,00%

CDB Safra

865.868,03

9,06%

1.523.161,26

4,69%

20,00%

20,00%

CDB BBM

404.837,16

4,24%

-

0,00%

20,00%

20,00%

1.711.347,74

17,91%

1.963.276,91

6,05%

20,00%

20,00%

643.467,34

6,74%

2.236.588,36

6,89%

20,00%

20,00%

DPGE Pine

-

0,00%

2.780.977,77

8,56%

20,00%

20,00%

DPGE Sofisa

-

0,00%

2.979.860,77

9,18%

20,00%

20,00%

DPGE Indusval

-

0,00%

1.080.052,51

3,33%

20,00%

20,00%

Fundo Pactual Referenciado IPCA

-

0,00%

2.088.536,55

0,50%

100,00%

100,00%

Letra Financeira Itaú

-

0,00%

2.059.763,06

0,49%

20,00%

20,00%

Renda Variável

630.018,45

6,60%

3.155.402,52

9,72%

50,00%

50,00%

Carteira ações em mercado

630.018,45

6,60%

3.155.402,52

9,72%

50,00%

50,00%

Investimentos Imobiliários

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

0,00%

Edificações Uso Próprio

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

0,00%

Locadas a Terceiros

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

0,00%

Shopping Center

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

0,00%

CDB Votorantim

DPGE Schahin
DPGE Rural

Valores a receber de imóveis

-

0,00%

-

0,00%

8,00%

0,00%

Operações de Empréstimos

159.946,60

1,67%

605.421,16

1,86%

15,00%

15,00%

Empréstimos Simples e Escolar

159.946,60

1,67%

605.421,16

1,86%

15,00%

15,00%
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Renda Fixa - foram realizadas alocações estratégicas em
ativos, como: DPGE, Letras Financeiras, Fundo de Renda Fixa referenciado em IPCA, além dos tradicionais CDBs, normalmente
usados para gerar liquidez ao plano. Em 2010, a rentabilidade de
renda fixa foi de 13,33%, contra uma meta atuarial de 12.86%.
Renda Variável – a estratégia foi aumentar a exposição
da carteira em ativos com boas perspectivas de rentabilidade e
naquelas que, no período, tiveram seus preços de negociação
depreciados, além de estarem abaixo dos valores avaliados
pela consultoria da Prevdata, como abaixo do preço justo para
negociação. Ou seja, estavam sendo negociados abaixo de seu
real potencial. A carteira do plano CV - Prevdata II é construída
com base no recebimento de dividendos, e não na composição
de índices de referência. Por isso, esta carteira, única na composição do patrimônio deste, não possuí qualquer correlação com
índices de referência de mercado, estando determinada a supe-

rar a variação da meta atuarial no longo prazo, com um prêmio
de risco, em face do mercado pelo qual esta situada. A carteira
da Prevdata finalizou o ano com alta de 6,78%. Apesar da performance positiva, a rentabilidade não superou a taxa atuarial
12,86%, mas seu desempenho foi melhor do que os índices de
referência do segmento de renda variável, a que pese não possuírem correlação.
Empréstimos – o segmento não sofreu grandes variações, exceto no volume negociado. À medida que o Plano CV - Prevdata II amadurece, o montante negociado aumenta quase que na mesma proporção. Em 2009, o segmento fechou com o total de R$159.946,60,
enquanto que, em 2010, alcançou o total de R$605.421,26. A rentabilidade não sofreu grandes variações, encerrou com 13,08%.
No Quadro II, a seguir, é apresentado o comparativo da rentabilidade dos segmentos de carteira da Prevdata.

Rentabilidade Global

2009
Carteira
12,75

Renda Fixa

Meta

Diferença

9,15

3,60

Carteira

Quadro IV - Custo com Administração de Recursos CV
Instituição

Administração

Fundo BTG Pactual IPCA FI REF

Auditoria

2.122,57

Custódia

249,34

170,00

mai/10

jun/10

Somatório dos Recursos do Plano

(0,71)

(0,06)

0,40

(0,74)

0,20

Segmento de Renda Fixa

(0,33)

0,00

0,14

(0,48)

0,25

Carteira de RF com baixo risco crédito

(0,33)

0,00

0,14

(0,48)

Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

(7,38)

(1,29)

5,04

Carteira de Ações em Mercado

(7,38)

(1,29)

Segmento de Imóveis

0,00

0,00

2010

Carteira de Aluguéis e Renda

0,00

Meta

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

0,00

0,22

Segmento Empréstimos & Financiamentos
Carteira de Empréstimos a Participantes
TMA

12,86

9,15

3,41

13,33

12,86

0,47

Renda Variável

7,82

10,72

(2,90)

6,72

2,60

4,12

Investimentos Imobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Empréstimos
5,51
3,59
1,92
Obs.: Na coluna “Diferença” está apurada as variações entre as carteiras e suas respectivas metas

13,61

12,86

0,75

Plano/Segmento

Volatilidade

0,45

0,26

0,48

0,58

0,71

0,35

0,25

0,58

0,71

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

(4,12)

(0,25)

(1,21)

(4,37)

3,89

5,04

(4,12)

(0,25)

(1,21)

(4,37)

3,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,28)

(0,04)

(0,11)

(0,35)

0,09

0,73

1,92

0,35

(0,28)

(0,04)

(0,11)

(0,35)

0,09

0,73

1,92

0,35

1,37

1,19

1,20

1,22

0,92

0,38

11,04

0,31

Quadro III - Gestão Terceirizada (Distribuição dos Recursos entre Gestores) Plano CV
Valor (R$)

Distribuição

Patrimônio Total
Valor (R$)

Distribuição

Total

2.088.536,55

100,00%

32.474.003,54

100,00%

Fundo FI Referenciado

2.088.536,55

100,00%

2.088.536,55

6,43%
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DNP - 12 meses - junho
DNP

No Quadro III, a seguir, é apresentado o valor alocado em fundos, registrando a participação sobre o total do patrimônio da
Prevdata no fechamento do exercício de 2010.
Gestão Terceirizada

2.590,25

Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano CV (%)
abr/10

13,08

22,26

Total

No Quadro V, a seguir, é apresentada a Divergência Não Planejada em 2010, dividida por semestre.

mar/10

Diferença

ANDIMA

26,08

fev/10

12,56

Composição dos Segmentos

CETIP

jan/10

Plano CV
Quadro II - Rentabilidade (%)

No Quadro IV, a seguir, observa-se o custo com a gestão terceirizada e com o Programa de Investimentos da Prevdata.

Lançamento do Planejamento Estratégico
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Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano CV (%)
Plano/Segmento

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

Somatório dos Recursos do Plano

0,85

0,30

0,18

(0,47)

(0,59)

Segmento de Renda Fixa

0,56

0,65

(0,31)

(0,23)

Carteira de RF com baixo risco crédito

0,56

0,65

(0,31)

(0,23)

Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

4,03

(3,19)

4,58

Carteira de Ações em Mercado

4,03

(3,19)

4,58

Segmento de Imóveis

0,00

0,00

Carteira de Aluguéis e Renda

0,00

0,00

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

0,00

Segmento Empréstimos & Financiamentos

DNP - 12 meses - dezembro
Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado
das Carteiras Próprias de Renda Fixa e Renda Variável

Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado
das Carteiras Próprias de Empréstimos aos Participantes

Nome: Carlos Eduardo Gomes Villar
Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Telefone para contato: (21) 2112-7676

Nome: Ary Follain Junior
Cargo: Diretor de Atendimento e Seguridade
Telefone para contato: (21) 2112-7676

DNP

Volatilidade

0,39

0,18

0,52

(0,60)

0,18

0,41

0,43

(0,60)

0,18

0,41

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2,93)

(0,58)

2,49

(5,48)

3,82

Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado da Gestão Terceirizada

(2,93)

(0,58)

2,49

(5,48)

3,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM - Telefone de Contato (21) 3262-9237 - Priscila Mendes
Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - Rio de Janeiro
CNPJ - 59.281.253/0001-23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Responsável pela Auditoria Externa

0,72

0,62

(0,02)

(0,29)

(0,48)

0,07

0,67

0,42

Carteira de Empréstimos a Participantes

0,72

0,62

(0,02)

(0,29)

(0,48)

0,07

0,67

0,42

TMA

1,37

1,19

1,20

1,22

0,92

0,38

11,04

0,31

Pontos que influenciaram as Divergências Não Planejadas:
Somatório de Recursos do Plano – Meta alcançada. O
somatório de 12 meses ficou acima da meta em 0,18%.
Renda Fixa – Meta alcançada. O somatório de 12 meses
ficou acima da meta em 0,41%.
Renda Variável – único segmento que apresentou divergência negativa no somatório de 12 meses de (5,48%), devido à forte
aversão ao risco motivado (problemas na zona do Euro e fraca
recuperação norte-americana), fazendo com que os investidores
migrassem para ativos de renda fixa, e retardando a recuperação

do segmento para os patamares pré-crise do subprime em 2008.
A Prevdata tem como meta alocações de longo prazo e aguarda a
estabilização macroeconômica mundial para realizar vendas com
rentabilidades superiores a meta atuarial.
Empréstimos – o segmento não sofreu grandes variações, exceto no volume negociado. À medida que o Plano CV amadurece, o
montante negociado aumenta quase que na mesma proporção. Em
2009, o segmento fechou com o total de R$159.946,60 enquanto
que, em 2010, alcançou o total de R$605.421,26. A rentabilidade
não sofreu grandes variações, encerrou com 13,61%.

Boucinhas & Campos - Soteconti - Telefone para contato: (21) 2223.2433
CNPJ/MF: 62.650.403/0002-14
e-mail: boucinhas_rj@boucinhas.com.br
Responsável pela Custódia Centralizada
Banco Bradesco S/A
CNPJ 60.746.948/0001-12
Endereço: Cidade de Deus, Prédio Amarelo Velho, 3º andar, Bairro Vila Yara
São Paulo, SP.
Responsável: Aurelio Fagundes
E-mail: 4010.aurelio@bradesco.com.br
Tel.: (0xx11) 3684-9229

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.
Ary Follain Junior
Diretor de Atendimento e Seguridade

Carlos Eduardo Gomes Villar
Diretor de Administração e Finanças

Paulo Sérgio Carmo dos Santos
Presidente Executivo
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Demonstrativo de Investimentos
Plano PGA

do exercício 2010. Nesse quadro é demonstrado a formação do
patrimônio, sua distribuição e os limites máximos de enquadramento perante a legislação vigente e a Política de Investimentos
da Prevdata.

O Plano Gestão Administrativa - PGA teve início em 2010. Por
isso, somente apresentaremos no Quadro I, a seguir, os valores

O Quadro III, a seguir, demonstra o valor que a Prevdata possui alocado em fundos, registrando a participação sobre o total de
seu patrimônio no fechamento do exercício de 2010. Atualmente, a Entidade somente possui participação em fundo de renda fixa
referenciado em IPCA.
Quadro III - Gestão Terceirizada (Distribuição dos Recursos entre Gestores) Plano PGA

Plano de Gestão Administrativa
Quadro I - Distribuição, Evolução, Composição, e Limites dos Investimentos
Composição dos Segmentos

Patrimônio em 31/12/2009
Valor (R$)

Patrimônio em 31/12/2010

Distribuição

Valor (R$)

Limite de Enquadramento

Distribuição

Patrimônio Total

-

0,00%

6.964.862,77

100,00%

Resolução
3792/2009

Renda Fixa

-

0,00%

6.964.862,77

100,00%

100,00%

100,00%

Notas Tesouro - NTN

-

0,00%

2.339.403,81

7,20%

100,00%

100,00%

CDB Votorantim

-

0,00%

715.726,72

2,20%

20,00%

20,00%

CDB Daycoval

-

0,00%

439.412,49

1,35%

20,00%

20,00%

CDB ABC Brasil

-

0,00%

498.411,21

1,53%

20,00%

20,00%

CDB Pine

-

0,00%

232.800,26

0,72%

20,00%

20,00%

CDB Industrial

-

0,00%

100.538,70

0,31%

20,00%

20,00%

DPGE Schahin

-

0,00%

877.700,26

2,70%

20,00%

20,00%

Fundo Pactual Referenciado IPCA

-

0,00%

730.987,79

0,18%

100,00%

100,00%

Letra Financeira Itaú

-

0,00%

1.029.881,53

0,25%

20,00%

20,00%

Renda Fixa – O Plano PGA é composto por um único segmento: o de renda fixa, que não superou a meta atuarial, apresentando rentabilidade no ano de 11,79%. Isso decorre da maior
concentração em ativos de curto prazo, devido ao perfil do plano
que privilegia a liquidez.
A partir do exercício 2011, a Prevdata reduzirá a concentra-

Política

ção em ativos de curto prazo, visto que o plano tornou-se mais
robusto, permitindo melhor gerenciamento de longo prazo. Em
consequência, haverá melhor distribuição dos recursos em ativos
de maior rentabilidade e prazos mais longos.
O Quadro II, a seguir, demonstra as diferenças em relação a
meta de rentabilidade de cada segmento.

Plano PGA
Quadro II - Rentabilidade (%)
Rentabilidade Global

2009
Carteira
0,00

Meta
0,00

2010
Diferença
0,00

Carteira

Meta

Diferença

11,79

12,86

(1,07)

Renda Fixa
0,00
0,00
0,00
11,79
Obs.: Na coluna “Diferença” estão apuradas as variações entre as carteiras e suas respectivas metas no ano.

12,86

(1,07)
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Gestão Terceirizada

Composição dos Segmentos

Valor (R$)

Patrimônio Total

Distribuição

Valor (R$)

Distribuição

Total

730.987,79

100,00%

6.964.862,77

100,00%

Fundo FI Referenciado

730.987,79

100,00%

730.987,79

10,50%

O Quadro IV, a seguir, observa-se o custo com a gestão terceirizada e com o Programa de Investimentos da Prevdata.
Quadro IV - Custo com Administração de Recursos PGA
Instituição

Administração

Fundo BTG Pactual IPCA FI REF

Auditoria

742,90

87,27

Custódia

CETIP

59,50

ANDIMA

9,13

7,79

Total
906,59

O Quadro V, a seguir, apresenta a Divergência Não Planejada no ano.
Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano PGA (%)
Plano/Segmento

DNP - 12 meses - junho

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

DNP

Volatilidade

Somatório dos Recursos do Plano

(0,50)

(0,28)

(0,01)

(0,74)

0,07

0,62

(0,86)

0,48

Segmento de Renda Fixa

(0,50)

(0,28)

(0,01)

(0,74)

0,07

0,62

(0,86)

0,48

Carteira de RF com baixo risco crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Ações em Mercado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento de Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Aluguéis e Renda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento Empréstimos & Financiamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Empréstimos a Participantes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TMA

1,37

1,19

1,20

1,22

0,92

0,38

11,04

0,31
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Responsáveis técnicos pela gestão dos recursos, custódia centralizada e auditoria.

Quadro V – Divergência Não Planejada (DNP) Plano PGA (%)
Plano/Segmento

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

Somatório dos Recursos do Plano

0,57

0,63

(0,36)

(0,36)

(0,72)

Segmento de Renda Fixa

0,57

0,63

(0,36)

(0,36)

Carteira de RF com baixo risco crédito

0,00

0,00

0,00

Carteira de RF com médio/alto risco crédito

0,00

0,00

0,00

Segmento de Renda Variável

0,00

0,00

Carteira de Ações em Mercado

0,00

Segmento de Imóveis

0,00

Carteira de Aluguéis e Renda

DNP - 12 meses - dezembro
DNP

Volatilidade

Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado da Carteira de Renda Fixa

0,14

(0,98)

0,50

(0,72)

0,14

(0,98)

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nome: Carlos Eduardo Gomes Villar
Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Telefone para contato: (21) 2112-7676

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Outros Investimentos Imobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segmento Empréstimos & Financiamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carteira de Empréstimos a Participantes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TMA

1,37

1,19

1,20

1,22

0,92

0,38

11,04

0,31

Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado da Gestão Terceirizada
Banco BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM - Telefone de Contato (21) 3262-9237 - Priscila Mendes
Praia de Botafogo, 501 / 5º andar - Rio de Janeiro
CNPJ - 59.281.253/0001-23
Responsável pela Auditoria Externa
Boucinhas & Campos - Soteconti - Telefone para contato: (21) 2223.2433
CNPJ/MF: 62.650.403/0002-14
e-mail: boucinhas_rj@boucinhas.com.br
Responsável pela Custódia Centralizada
Banco Bradesco S/A
CNPJ 60.746.948/0001-12
Endereço: Cidade de Deus, Prédio Amarelo Velho, 3º andar, Bairro Vila Yara
São Paulo, SP.
Responsável: Aurelio Fagundes
E-mail: 4010.aurelio@bradesco.com.br
Tel.: (0xx11) 3684-9229

Comentários
O Plano Gestão Administrativa possui apenas o segmento de
renda fixa, tendo em vista que ele é utilizado para custear as
despesas administrativas dos planos BD Saldado e CV - Prevdata
II. A divergência negativa em 2010 foi de (0,98%).
O principal motivo da divergência negativa foi à necessidade de gerar caixa para custear as despesas administrativas,
e possibilitar alocações de longo prazo, quando as oportunidades surgissem, o que naturalmente possui maior rentabilidade. Com a elevação da taxa de inflação, o INPC (índice que
compõe a meta da Prevdata) tende a elevar-se carregando a
meta atuarial e dificultando o cumprimento da mesma. Em
2011, a Prevdata pretende reduzir as alocações de curto prazo,
tendo em vista que o plano vem consolidando seu patrimônio.
Com isso, a Entidade pretende melhorar a rentabilidade com
alocações de longo prazo e extinguir as divergências.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.
Ary Follain Junior
Diretor de Atendimento e Seguridade

Carlos Eduardo Gomes Villar
Diretor de Administração e Finanças

Paulo Sérgio Carmo dos Santos
Presidente Executivo
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BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Por Plano de Benefício - BD
Exercício
2010

DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - início do exercício

Por Plano de Benefício - CV PREVDATA II

R$ mil
Exercício
2009

Exercício
2010

DESCRIÇÃO

Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício

359.743

254.021

42

1. Adições

82.026

139.235

-41

(+)

Contribuições

43.960

63.376

-31

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

38.066

75.860

-50

2. Destinações

(30.011)

(33.513)

-10

(-)

Benefícios

(23.016)

(21.914)

5

(-)

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

(1.654)

(4.042)

-59

(-)

(-)

Custeio Administrativo

(5.341)

(7.556)

-29

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas

(+/-)

Fundos Previdenciais

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

23.895

13.919

(+)

Contribuições

21.318

13.596

57

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

2.577

323

697

(1.408)

(868)

62

Benefícios

(768)

(460)

67

Custeio Administrativo

(640)

(408)

57

22.487

13.051

72

(22.319)

(13.036)

(168)

(14)

35.538

13.051

(749)

(4)

18.498

(4)

382

2. Destinações

52.015

105.722

-51

(+/-)

Provisões Matemáticas

(48.493)

(68.940)

-30

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(36.782)

-98

(680)

Fundos dos Investimentos

71
1.061

4. Operações Transitórias
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)

C) Fundos não previdenciais

(+/-)

72

(2.842)

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)

Fundos Administrativos

Variação (%)

1. Adições

4. Operações Transitórias

(+/-)

Exercício
2009

13.051

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-)

R$ mil

411.758

359.743

(6.233)

(429)

C) Fundos não previdenciais

14
1.352

(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

(730)
(19)

(5.837)
(396)

32

(429)

172

-8
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

Consolidado

R$ mil
Exercício
2010

DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - início do exercício

Exercício
2009

372.794

1. Adições

254.021

47

108.771

156.739

-31

Contribuições

59.298

69.007

-14

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

40.643

76.183

-47

(+)

Receitas Administrativas

8.117

11.549

-30

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Adm.

714

2. Destinações

(34.269)

(37.966)

-10

(-)

Benefícios

(23.784)

(22.375)

6

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

(1.654)

(4.042)

-59

(-)

Despesas Administrativas

(7.756)

(6.926)

12

(-)

Constituição de Fundos - Gestão Adm.

(1.075)

(4.623)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

74.502

118.773

-37

(70.812)

(81.977)

-14

(36.796)

-98

Provisões Matemáticas

(+/-)

Fundos Previdenciais

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(2.842)
(849)

4. Operações Transitórias
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)
C) Fundos não previdenciais
(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

34

447.297

372.794

20

(6.982)

(5.925)

18

(6.566)

(5.492)

20

(416)

(433)

-4

Exercício
2010

DESCRIÇÃO

Variação (%)

(+)

(+/-)

Por Plano de Benefício - BD

1. Ativos

R$ mil
Exercício
2009

426.458

Variação (%)

377.001

13

Disponível

189

114

66

Recebível

9.874

5.257

88

416.395

371.630

12

Investimento
Títulos Públicos

212.741

207.917

2

Créditos Privados e Depósitos

38.395

16.391

134

Ações

22.063

15.131

46

Fundos de Investimento

99.090

93.051

6

2.768

1.312

111

41.312

37.826

26

2

2. Obrigações

8.467

16.829

-50

Operacional

3.654

4.303

-15

Contingencial

4.813

12.526

-62

6.233

429

1.352

396

429

-8

5. Ativo Líquido (1-2-3-4)

411.758

359.743

14

Provisões Matemáticas

371.454

322.961

15

Superávit/Déficit Técnico

37.462

36.782

2

Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Outros Realizáveis

3. Fundos Não Previdenciais
Fundos Administrativo

9
1.621

5.837

Fundos dos Investimentos
4. Resultados a Realizar

Fundos Previdenciais

2.842
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Por Plano de Benefício - CV
Exercício
2010

DESCRIÇÃO
1. Ativos

R$ mil
Exercício
2009

Consolidado

Variação (%)

DESCRIÇÃO

36.540

13.216

176

Disponível

78

55

40

Recebível

3.989

3.608

11

32.474

9.553

240

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

Investimento
Títulos Públicos

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas

5.185

2.556

103

Custeio Administrativo dos Investimentos

21.440

6.207

245

Resultado Positivo dos Investimentos

Ações

3.155

630

401

Fundos de Investimento

2.089

Créditos Privados e Depósitos

Empréstimos

Outras Receitas
2.1. Administração Previdencial

160

279

2. Obrigações

253

161

57

Pessoal e encargos

Operacional

253

161

57

Treinamentos/congressos e seminários

749

4

3. Fundos Não Previdenciais
Fundos Administrativo

18.498

730

Fundos dos Investimentos

19

4

382

Viagens e estadias

5. Ativo Líquido (1-2-3-4)

35.538

Provisões Matemáticas
Superávit/Déficit Técnico

13.051

35.356

13.036

183

14

172
171
1.161

Variação (%)

5.492

869

532

8.830

11.549

-24

8.830

11.549

-24

5.980

7.964

-25

1.886

3.403

-45

251

181

38

7.756

6.926

12

4.566

4.027

13

3.120

2.576

21

66

23

187

43

89

-52

Serviços de terceiros

615

663

-7

Despesas gerais

693

654

6

28

21

36

3.190

2.899

10

2.101

1.790

17

Treinamentos/congressos e seminários

46

16

187

Viagens e estadias

30

62

-52

Serviços de terceiros

476

471

1

Despesas gerais

518

545

-5

20

14

36

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

1.075

4.623

-77

5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4)

1.075

4.623

-77

6.566

5.492

Depreciações e amortizações

4. Resultados a Realizar

Exercício
2009

714

2. Despesas Administrativas

605

R$ mil
Exercício
2010

2.2. Administração dos Investimentos
Pessoal e encargos

Depreciações e amortizações
2.3. Administração Assitencial
2.4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios
2.5. Outras Despesas
3. Resultado Negativo dos Investimentos

6. Operações Transitórias
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)

36

37

20

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIO - CV PREVDATA II

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIO - BD (PRV SALDADO)

R$ mil
Exercício
2010

DESCRIÇÃO

Exercício
2009

R$ mil

Variação (%)

Exercício
2010

DESCRIÇÃO

Exercício
2009

Variação (%)

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)

35.538

13.051

172

Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)

408.916

359.743

14

1. Provisões Matemáticas

35.356

13.036

171

1. Provisões Matemáticas

371.454

322.961

15

390

152

155

222.306

221.292

0

Contrituição Definida

390

152

155

Benefício Definido

222.306

221.292

0

1.2. Benefício a Conceder

34.966

12.884

171

1.2. Benefício a Conceder

385.164

350.137

10

Contrituição Definida

34.966

12.884

171

Benefício Definido

385.164

350.137

10

Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)

15.597

5.636

177

Saldo de contas - parcela participantes

19.369

7.248

167

(236.016)

(248.468)

-5

1.1. Benefícios Concedidos

1.1. Benefícios Concedidos

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir

(189.076)

(187.392)

1

(-) Patrocinador(es)

(189.076)

(187.392)

1

(-) Serviço passado
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir
(-) Serviço passado

(-) Déficit equacionado

(46.940)

(61.076)

-23

(-) Déficit equacionado

(-) Patrocinador(es)

(23.470)

(30.538)

-23

(+/-) Por ajustes das contribuições extraordinárias

(-) Participantes

(23.470)

(30.538)

-23

37.462

36.782

2

2. Equilíbrio Técnico

183

14

1.161

183

14

1.161

37.462

36.782

2

Superávit técnico acumulado

183

14

1.161

Superávit técnico acumulado

37.462

36.782

2

Reserva de contingência

183

14

1.161

Reserva de contingência

37.462

36.782

2

2.1. Resultados Realizados

2.2. Resultados a realizar

2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados

2.2. Resultados a realizar

38

39

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL

Exercício
2010

Exercício
2009

303

196

R$ mil
Exercício
2010

Exercício
2009

EXIGÍVEL OPERACIONAL

5.132

5.380

Gestão Previdencial

3.855

4.426

Gestão Administrativa

1.225

908

52

46

PASSIVO

463.542

396.307

7.296

8.865

411

1.001

455.834

386.440

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

4.813

12.526

220.265

210.627

Gestão Previdencial

4.813

12.526

Créditos Privados e Depósitos

63.729

27.701

Gestão Administrativa

Ações

25.218

15.761

Investimentos

101.910

93.051

Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Títulos Públicos

Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Outros Realizáveis

2.768

1.312

41.918

37.986

26

2

Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL

454.279

378.719

Patrimônio de Cobertura do Plano

444.455

372.794

Provisões Matemáticas

406.810

335.998

Benefícios Concedidos

222.696

221.444

Benefícios a Conceder

420.130

363.021

(236.016)

(248.468)

37.645

36.796

Resultados Realizados

37.645

36.796

Superávit Técnico Acumulado

37.645

36.796

(-) Provisões Matemáticas a Constituir
PERMANENTE

380

123

Imobilizado

364

106

Intangível
Diferido

Equilíbrio Técnico

5
11

17

Resultados a Realizar

GESTÃO ASSISTENCIAL
Fundos

9.824

5.925

Fundos Previdenciais

2.842

5.492

Fundos Administrativos

6.566

Fundos dos Investimentos

416

433

464.224

396.625

GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

464.224

396.625

TOTAL DO PASSIVO
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Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2010 e de 2009

1. Contexto Operacional
A Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev –
Prevdata é uma Entidade fechada de previdência complementar
privada, sem fins lucrativos, de finalidade previdencial, constituída em 20 de dezembro de 1978, conforme Portaria MPAS
n.º 1303 do Ministério da Previdência e Assistência Social, sob
a forma de fundação de direito privado, nos termos do Artigo
5º inciso II, da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977, revogada
pelas Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 29 de maio
de 2001.
A Prevdata é uma Entidade Multipatrocinadora e Multiplanos, sendo patrocinada pelas empresas:
• Dataprev
• Prevdata
A Prevdata não distribui lucros ou participações em seus investimentos. A escrituração contábil é centralizada em sua sede
e está revestida das formalidades legais, sendo registrada em
livros obrigatórios capazes de assegurar a sua exatidão.
A Prevdata administra dois planos de benefícios previdenciais e um plano administrativo cujo custeio é estabelecido pelo
atuário com base na Avaliação Atuarial. No exercício social de
2009 a Entidade passou a administrar o plano de Contribuição
Variável CV Prevdata II decorrente do saldamento do Plano de
Renda Vinculada na modalidade de Benefício Definido ocorrido
em 12/2008.
A Prevdata possuía em 31 de dezembro de 2010 e 2009 as
seguintes quantidades de participantes:

31/12/2010

31/12/2009

Quantidade

Quantidade

Participantes

2.635

2.420

Assistidos

1.189

1.190

População PRV / CV

Total
3.824
3.610
Obs.: O quadro considera as inscrições, em ambos os planos previdenciários administrados pela Prevdata, desconsiderando participações
cruzadas entre planos.

2. Equacionamento de Déficit e Saldamento
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 efetuar o pagamento
à PATROCINADA, do valor de R$ 161.766.203,48 (cento
e sessenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis
mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos), na
forma abaixo descrita:”
“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 centavos), 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 legis41

lação 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 atualizadas 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.”

Plano de Benefício Definido (PRV Saldado)
Serviço Passado
Valor Contratado
Saldo Devedor Atual R$

31/12/2010

Déficit Técnico

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

189.076.382,77

187.392.037,94

23.308.244,36

30.319.641,25

Prazo de Amortização Pactuado n.º

120

120

240

240

Prazo de Amortização Restante n.º

96

96

216

216

2.215.347,80

2.139.605,82

304.196,08

476.905,37

Valor das Parcelas R$
Data de Vencimento

5º Dia útil do mês

Atualização Pactuada

INPC/IBGE + 6%aa

Plano de Benefício Definido (PRV Saldado) Participantes Dataprev
Serviço Passado
Valor Contratado

31/12/2010

Déficit Técnico

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Saldo Devedor Atual R$

-

-

23.308.244,36

30.319.641,25

Prazo de Amortização Pactuado n.º

-

-

240

240

Prazo de Amortização Restante n.º

-

-

216

216

Valor das Parcelas R$

-

-

304.196,08

476.905,37

Obs: Conforme Termo de Compromisso, o valor referente ao Déficit Técnico será quitado paritariamente entre os participantes e a patrocinadora.
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Plano de Benefício Definido (PRV Saldado) Participantes Prevdata
Serviço Passado
Valor Contratado

Déficit Técnico

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Saldo Devedor Atual R$

-

-

161.779,36

218.126,92

Prazo de Amortização Pactuado n.º

-

-

240

240

Prazo de Amortização Restante n.º

-

-

216

216

Valor das Parcelas R$

-

-

2.888,97

6.150,67

Data de Vencimento

25 do mês

Atualização Pactuada

INPC/IBGE + 6%aa

Obs: Conforme Termo de Compromisso, o valor referente ao Déficit Técnico será quitado paritariamente entre os participantes e a patrocinadora.

Os valores acima demonstrados foram compostos considerando que:
• O Plano encontra-se equacionado desde 12/2008. Em
vigor as contribuições extraordinárias para equacionamento de responsabilidade das Patrocinadoras e dos
Participantes;
• Para o Exercício de 2011, as contribuições extraordinárias
ajustadas atuarialmente foram fixadas em 2,9% (dois inteiros e nove décimos por cento) do salário de contribuição dos participantes, para equacionamento do déficit
técnico, conforme previsto no parágrafo 1° do Artigo 86,
do Regulamento do Plano de Renda Vinculada – PRV com
Saldamento. Essa contribuição é devida individualmente,
até o participante entrar em gozo do benefício saldado
de suplementação, e deverá ser acrescida anualmente
em 0,4%;
• As Patrocinadoras também só contribuirão paritariamente enquanto os participantes contribuírem;
• A sucessão dessas contribuições encontra-se em progressão aritmética, cujo primeiro termo é 2,9% e a razão,
0,4%; e

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

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev – Prevdata estão sendo apresentadas em atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar, especificamente a Resolução CGPC
n.º 28, de 26 de janeiro de 2009, Instrução SPC n.º 34, de 24 de
setembro de 2009, Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE
11, e as práticas contábeis brasileiras.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de
ativos e passivos de curto e longo prazos, nem a apresentação
da Demonstração de Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação
contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de longo
prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos
e passivos, observada as gestões previdencial, assistencial e
administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informa43

ções mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o
item 63 da NBC T 19.27.
A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já descritas, a segregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, Assistencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum
às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e
a finalidade das transações. Outras características apresentadas
nas demonstrações contábeis da Prevdata: Balancetes por Plano
de Benefícios Previdenciais, Balancetes do Plano de Gestão Administrativa, Balancete Auxiliar (utilizado para efetuar a consolidação das demonstrações contábeis) e Balancete Consolidado.

Benefícios Concedidos – 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.
c) Estimativas Atuariais e Contábeis
As estimativas atuariais e contábeis foram baseadas em fatores objetivos, que refletem a posição em 31 de dezembro de
2010 e 2009, com base no julgamento da Administração para
determinação dos valores adequados a serem registrados nas
demonstrações contábeis. Os itens significativos, sujeitos às
referidas estimativas, incluem as provisões matemáticas, calculadas atuarialmente por profissional externo e as contingências
cujas probabilidades de êxito foram informadas pelos advogados
que patrocinam as ações.
Provisões Matemáticas a Constituir – Em face do saldamento
do Plano de Benefício Definido, a patrocinadora Dataprev assumiu parte do custo deste 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 deveriam ter sido aportados pela Patrocinadora, em
exercícios anteriores, e que são necessários para constituir as
reservas matemáticas. O valor referente ao Déficit Equacionado
corresponde ao montante de recursos indispensáveis para promover o equilíbrio do plano, de forma a recompor as reservas necessárias para o cumprimento dos compromissos previdenciários.
d) Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD
d.I) Previdencial: oriunda de direitos a receber, constituídos
por decisões judiciais favoráveis à Prevdata. A Entidade provisionou os valores devido as incertezas de recebimento das parcelas
a serem descontadas, segundo cálculo atuarial, que não trazem
garantia quanto a sua realização.

4. Principais Práticas Contábeis,
Itens Avaliados e Critérios Adotados
a) Registro das Adições, Deduções, Receitas,
Despesas, Rendas/Variações Positivas
e Deduções/ Variações Negativas
As adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e
Despesas da Gestão Administrativa, as Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimento são
escrituradas pelo regime contábil de competência de exercícios.
As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e
juros sobre o capital próprio recebidos em dinheiro, decorrentes
de investimentos em ações são reconhecidas após a publicação
da decisão da Assembléia Geral dos Acionistas das empresas
investidas.
b) Reservas Matemáticas e Fundos
da Gestão Previdencial
São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos
por atuários externos. Representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes e assistidos.
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d.II) Investimentos: a provisão para perdas prováveis na
realização dos ativos é constituída com base no valor vencido,
conforme o número de dias de atraso, atendendo ao disposto no
item 11, Anexo “A” da Instrução SPC n.º 34, de 24 de setembro
de 2009.
Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios
de liquidação duvidosa devem ser adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos créditos vencidos e vincendos:
• 25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e vinte) dias;
• 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre 121 (cento e
vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta) dias;
• 75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre 241
(duzentos e quarenta e um ) e 360 (trezentos e sessenta)
dias; e
• 100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias.
A constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa em atraso deve incidir somente sobre o valor das parcelas
vencidas.
A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos
de empréstimos aos participantes é constituída com base no valor vencido, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao
disposto no item 11, Anexo “A” da Instrução SPC n.º. 34 de 24 de
setembro de 2009.
e) Ativo Realizável – Fluxo dos Investimentos
Os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de
receitas são os seguintes:
e.I) Renda Fixa.
Os investimentos em Renda Fixa estão registrados pelo
custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata
temporis até a data de encerramento do Balanço e deduzidos,
quando aplicável, das provisões para perdas.
As Rendas / Variações Positivas e Deduções / Variações Ne-

gativas da carteira são apropriadas em contas específicas diretamente vinculadas à modalidade de aplicação.
Marcação a Mercado e Curva do Papel – O Banco Central
editou a Resolução nº 2.931/02, alterando as normas de precificação dos ativos aplicados em carteiras de fundo de investimentos. Paralelamente, a partir de 29 de maio de 2002, com base
na Instrução Normativa nº 365, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, os fundos contabilizam seus ativos pelo valor de
mercado e não mais pelo valor de vencimento (curva do papel).
Posteriormente, a CVM emitiu a Instrução Normativa nº 375/02,
alterando os critérios de marcação a mercado para os fundos de
investimentos.
De acordo com as novas regras, os Administradores dos fundos de pensão podem marcar os títulos pré e pós-fixados e com
vencimento superior a 365 dias pelo valor de aquisição, acrescido da rentabilidade acumulada desde a data da aquisição. Conforme disposto na Resolução CGPC nº 04/2002 é facultado às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar a marcação
“pela curva do papel” em títulos e valores mobiliários integrantes de suas carteiras próprias e dos fundos de investimentos exclusivos, desde que tais papéis sejam classificados como “títulos
mantidos até o vencimento”.
e.II) Renda Variável.
As ações são contabilizadas pelos custos de aquisições,
acrescidos das despesas de corretagens e outras taxas incidentes, e avaliadas pelo valor de fechamento de mercado do último
dia útil de cada mês.
A diferença apurada entre o valor contábil e a avaliação pelo
valor de fechamento de mercado é registrada em conta analítica
do respectivo ativo, tendo como contrapartida “Rendas/Variações Positivas” ou “Deduções/Variações Negativas”, admitindo-se a compensação.
As vendas de ações no mercado à vista são registradas pelo
valor líquido, abatendo-se do valor de venda as taxas e corre45

tagens. As devoluções de corretagens provenientes das operações de compra de ações são abatidas dos respectivos custos
de aquisição.
As rendas e as variações positivas provenientes de bonificações, dividendos ou juros sobre o capital próprio são reconhecidas contabilmente a partir da publicação da decisão da Assembléia Geral dos Acionistas ou do ato que formalize a obrigação
do emissor. A avaliação dos ativos de renda variável observa a
legislação estabelecida pela CVM.
e.III) Operações com cotas de fundos de investimento.
A aquisição de cotas de fundos de investimentos é contabilizada pelo valor efetivamente desembolsado, incluindo, quando for o caso, taxas e emolumentos. A avaliação das cotas dos
fundos de investimentos observa a legislação estabelecida pela
CVM. A diferença apurada entre o valor contábil e a avaliação da
cota é registrada em conta analítica do respectivo ativo, tendo
como contrapartida “Rendas/Variações Positivas” ou “Deduções/Variações Negativas”, admitindo-se a compensação.
e.IV) Investimentos Imobiliários.
São registrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, ajustados pelo valor das
reavaliações efetuadas e deduzidas da depreciação, calculada
pelo método linear, de acordo com o prazo de vida útil de cada
bem estabelecido nos laudos de avaliação.
A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos
imobiliários (Valores a Receber) é constituída com base no valor vencido, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao
disposto no item 11, Anexo “A” da Instrução SPC n.º 34, de 24 de
setembro de 2009.
e.V) Operações 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 Ins-

trução Prevdata, aprovada pelo Conselho Deliberativo.
Em atendimento aos Normativos Legais e decisões internas
datadas de 30 de Julho de 2009, a carteira de empréstimos aos
participantes e assistidos é acrescida de juros de 1,20% a.m. Em
21 de junho de 2010 foi alterado (conforme Instrução Interna) o
percentual da taxa destinada ao Fundo de Liquidação de Empréstimo, passando de 2,5% para 3,0%.
e.VI) Operações com Patrocinadoras
A Prevdata não possui operações de empréstimos à
Patrocinadora.
f) Permanente
f.I) Imobilizado
Está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31
de dezembro de 1995. Os itens que compõem o Ativo Imobilizado
da Fundação são depreciados pelo método linear, de acordo com
a vida útil econômica do bem estimado na aquisição, às seguintes alíquotas anuais:
Descrição

Alíquota Anual

Instalação em Geral

10%

Instalações Elétricas

20%

Móveis, Utensílios, Máquinas
e Equipamentos de Uso

10%

Sistema de Comunicação

10%

Sistema de Segurança

10%

Computadores e Periféricos

20%

f.II) Diferido
O ativo diferido está representado pela aquisição do direito
de uso de software.
Os custos de desenvolvimento de programas computacionais
registrados no grupo “diferido” foram corrigidos monetariamente
até 31 de dezembro de 1995 – com exceção dos valores referentes a programas e custos correlatos, cuja amortização foi iniciada após a conclusão de sua implantação no prazo de 60 meses.
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j) Receitas Administrativas
Atendendo à determinação legal contida nas Resoluções
CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009 e GCPC nº 29, de 31 de
agosto de 2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de
2009, as receitas administrativas da Prevdata são debitadas aos
Planos Previdenciais, em conformidade com o plano de custeio
vigente.
K) Operações Administrativas
Em conformidade com a Resolução CGPC nº 28, de 26 de
janeiro de 2009 e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de
2009, os registros das operações administrativas são efetuados
através do Plano de Gestão Administrativa – PGA, que possui
patrimônio segregado dos planos de benefícios previdenciais.
O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimento e Diretas) e reembolsos administrativos, deduzidas das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos investimentos sobre as sobras ou insuficiências
administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo.
O saldo do Fundo Administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos
patrocinadores, participantes e assistidos dos planos.
As receitas administrativas da Fundação são debitadas dos
Planos Previdenciais em conformidade com o plano de custeio
vigente
Para determinação do saldo do Fundo Administrativo de cada
plano a Prevdata utiliza os critérios a seguir:
• Receitas: alocadas diretamente em cada um dos planos
originários, sendo utilizadas as fontes de custeio previdencial e investimentos;
• Despesas Específicas: alocadas diretamente ao plano que
as originou;
• Despesas Comuns: utilização de critério do rateio que
leva em consideração a ponderação entre o número de
participantes e assistidos, modalidade do plano e seus

Os demais itens registrados nesse grupo de contas como, por
exemplo, os projetos de melhoria da logística e do operacional
da Entidade, estão sendo amortizados de acordo com a temporalidade que beneficiará os exercícios sociais subsequentes.
Em conformidade com a Resolução CGPC n.º 28, de 26 de janeiro de 2009, e instrução SPC n.º 34, de 24 de setembro de 2009,
o saldo registrado no ativo diferido em 31 de dezembro de 2009,
permanecerá nesta classificação até sua completa amortização,
não sendo permitida a inclusão de novos valores no referido grupo contábil.
No registro contábil das amortizações, a Prevdata observa as
seguintes regras:
• a amortização do intangível e do diferido é contabilizada
mensalmente, como redutora, em conta analítica do respectivo ativo, tendo como contrapartida a conta de resultado do PGA;
• a amortização é calculada pelo método linear; e
• a amortização do intangível e do diferido independe da
existência do resultado do PGA.
h) Provisão de Férias e 13º Salário e respectivos encargos
As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de
um terço e o retorno de férias, e o 13º salário são provisionados
no Plano de Gestão Administrativa, segundo o regime de competência, acrescidos dos encargos sociais.
i) Exigível Contingencial
Registra o montante das provisões em decorrência de ações
judiciais passivas mantidas contra a Fundação. É atualizado,
através das informações jurídicas sobre o curso dessas ações,
de acordo com a possibilidade de êxito determinada pelos advogados patrocinadores dos processos, além dos critérios a seguir:
• Efetivar o registro da provisão no Passivo dos Planos, em
contrapartida da despesa que lhe deu origem; e
• Existindo depósito judicial este deverá ser registrado no
Passivo Contingencial do plano em conta redutora.
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benefícios. São a base para a apuração do percentual de
participação de cada plano nas despesas administrativas
comuns;
Segundo o Plano de Gestão Administrativa:
“Artigo 8° As despesas administrativas específicas de cada
plano de benefícios serão custeadas integralmente pelo respectivo plano, não cabendo rateio entre os demais planos...
Artigo 9° As despesas administrativas comuns serão custeadas pelos Planos de Benefícios por meio de critério de rateio,
de acordo com a seguinte metodologia:
§ 1° As despesas administrativas previdenciais serão custeadas pelos Planos de Benefícios administrados pela Prevdata,
na proporção dos recursos garantidores de cada um Plano no
total de recursos administrados pela Prevdata;
§ 2° As despesas administrativas de investimentos serão
custeadas pelos Planos de Benefícios administrados pela Entidade, na proporção dos recursos garantidores de cada um
Plano no total de recursos administrados pela Prevdata. ...”
A Entidade também constitui fundo administrativo próprio com
recursos provenientes das receitas diretas da Gestão Administrativa, conforme previsto no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. As fontes de custeio da Gestão Administrativa obedecem às determinações contidas no Regulamento do PGA, aprovado
pelo Conselho Deliberativo da Prevdata, e estão em conformidade
com a Resolução GCPC nº 29, de 31 de agosto de 2009.

Programa Previdencial - Ativo

2010

2009

R$

R$

Recursos a receber
Contribuições do mês
Contribuições em atraso
e sobre 13º
Contribuições contratadas
Contribuições extraordinárias
do mês
Contribuições extraordinárias
em atraso
Outros

20.119,40

24.397,32

206.376,00

182.537,53

1.217.449,31

1.612.042,39

-

1.193,13

-

43.398,04

19.762,16

178,23

Adiantamentos
Adiantamentos p/conta
de Benefícios

3.177,72

234,05

Outros Realizáveis
Benefícios a recuperar – revisão
de benefício

5. Realizável da Gestão Previdencial
É composto pelos seguintes grupos de Contas, cujos saldos
em 31 de dezembro de 2010 e 2009 são apresentados a seguir:
5.I) Plano de Benefício Definido

601.304,40

648.881,37

(-)Provisão PRV P/Liquidação
Duvidosa (a)

(146.402,01)

-

Benefícios a recuperar
– elasticidade teto

2.588.185,28

2.694.101,39

(-)Provisão Elasticidade Ind. P/
Liquidação Duvidosa (b)

(950.116,99)

-

Benefícios a recuperar
– elasticidade teto – outros

12.200,62

20.231,85

Depósitos judiciais a recuperar

30.234,16

30.234,16

Outros Recebimentos
Previdenciais (c)
Total Programa Previdencial Ativo

435.181,46

-

4.037.471,51

5.257.429,46

Programa Previdencial - Ativo

2010

2009

R$

R$

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 2010
em comparação ao exercício de 2009, exceto para o plano de
Gestão Administrativa, tendo em vista o início de sua atividade
no exercício de 2010. Para fins de comparação entre os exercícios, os valores referentes aos fundos de investimentos foram
demonstrados em adição aos segmentos de renda fixa e renda
variável de acordo com o perfil dos fundos existentes.

Recursos a receber
Contribuições do mês

3.257.660,05

3.602.216,85

Contribuições em atraso

-

1.109,15

Contribuições extraordinárias
em atraso

-

4.289,68

Adiantamentos p/conta
de Benefícios

386,83

-

IR Recolhido à maior

775,16

-

Total Programa
Previdencial - Ativo

a) Programa de Investimento Consolidado.

3.258.822,04

Modalidade
de Aplicação

3.607.615,68

6. Realizável da Gestão Administrativa PGA
A composição dos realizáveis da Gestão Administrativa em
31 de dezembro de 2010 e 2009 é a seguinte:
Programa Gestão Administrativa
- Ativo

2010

2009

R$

R$

Contribuições para Custeio

336.385,07

927.441,58

583,69

-

Outros Recursos a Receber

609,21

-

337.577,97

2009

Valor R$ (*)

Distrib

Valor R$ (*)

Distrib

289.946.784,60

63,61%

238.328.620,41

61,67%

Renda
Variável

121.175.878,15

26,58%

108.812.619,57

28,16%

Mercado
Imobiliário

2.768.044,51

0,61%

1.311.533,55

0,34%

Operações
com Participantes

41.917.629,00

9,20%

37.986.177,28

9,83%

25.980,32

0,01%

1.509,50

0,00%

Total

Contribuições para Custeio em Atraso

2010

Renda Fixa

Outros
realizáveis

Contas a receber

Programa Gestão Administrativa
- Ativo
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7. Realizável dos Investimentos

Foi constituída Provisão para Liquidação Duvidosa (a) e (b),
tendo em vista que a longevidade das amortizações dos saldos
devedores não constitui em garantia efetiva de recebimento,
conforme item (d.I) anteriormente mencionado.
Outros Recebimentos Previdenciais R$ 435.181,46 (c), refere-se ao cálculo de custeio feito à maior e repassado ao Plano de
Gestão Administrativa.
5.II) Plano de Contribuição Variável

455.834.316,58 100,00%

386.440.460,31 100,00%

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.

927.441,58
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b) Plano de Benefício Definido PRV Saldado.
Modalidade
de Aplicação

Renda Fixa
Renda
Variável
Mercado
Imobiliário

2010

c) Plano de Contribuição Variável CV Prevdata II.
2009

Distrib

Valor R$ (*)

Distrib

Modalidade
de Aplicação

Valor R$ (*)

Distrib

254.268.741,97

61,06%

224.308.155,54

60,36%

Renda Fixa

28.713.179,86

88,42%

29,11%

Renda
Variável

118.020.475,63

28,34%

2.768.044,51

0,66%

108.182.601,12

1.311.533,55

Operações
com Participantes

0,35%

Total

Valor R$ (*)
8.762.726,81

41.312.207,84

9,92%

37.826.230,68

10,18%

25.980,32

realizáveis

416.395.450,27

0,01%
100,00%

1.509,50

2010 R$ (*)

2009 R$ (*)

Letras Financeiras Tesouro Nacional (LFTB)

437.084,11

1.248.198,19

7.864.157,74

91,73%

Notas do Tesouro Nacional (NTNB e NTNF)

192.108.216,19

211.492.623,16

200.052.912,01

Certificados de Depósitos Bancários (CDB)

12.405.000,00

12.538.891,78

9.244.854,35

Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

20.030.000,00

22.766.389,36

7.146.060,65

3.000.000,00

3.089.644,59

-

130,57

190,07

170,79

3.000.000,00

3.132.804,82

-

230.980.430,87

254.268.741,97

224.308.155,54

3.155.402,52

9,72%

630.018,45

6,60%

605.421,16

1,86%

159.946,60

1,67%

32.474.003,54

100,00%

9.552.691,86

100%

Letras Financeiras
Debênture Vale do Rio Doce
Fundo Referenciado de Renda Fixa
Total
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

d) Plano de Gestão Administrativa PGA.
Modalidade de Aplicação

Outros

Principal R$ (*)

Distrib

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.

pantes

Total

Ativos em Carteira

2009

Valor R$ (*)

Operações
com Partici-

2010

b) Carteira do Plano de Benefício Definido PRV Saldado

0,00%

371.630.030,39 100,00%

b.I) Letras Financeiras do Tesouro Nacional da Série B - Vencimento e Precificação.

2010

Valor R$ (*)

Vencimento

Distrib

Renda Fixa

6.964.862,77

100%

15/01/2011

215.478,38

Total

6.964.862,77

100%

15/02/2011
Total (*)

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos.

Principal R$ (*)

2010 R$

Precificação

615.350,04

Mantidos até o Vencimento

221.605,73

632.848,15

Mantidos até o Vencimento

437.084,11

1.248.198,19

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

7.I) Renda Fixa
a) Programa de Investimento Consolidado:
Ativos em Carteira

Principal (*)

2010 R$ (*)

2009 R$ (*)

Letras Financeiras Tesouro Nacional (LFTB)

437.084,11

1.248.198,19

7.864.157,74

Notas do Tesouro Nacional (NTNB e NTNF)

199.402.235,95

219.016.934,91

202.763.010,98

Certificados de Depósitos Bancários (CDB)

22.590.000,00

22.864.997,15

17.435.332,06

Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

30.590.000,00

34.684.845,94

10.265.948,84

6.000.000,00

6.179.289,18

-

130,57

190,07

170,79

Letras Financeiras
Debênture Vale do Rio Doce
Fundo Referenciado de Renda Fixa
Total
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5.700.000,00

5.952.329,16

-

264.719.450,63

289.946.784,60

238.328.620,41

O quadro (b) demonstra somente a variação 2010/2009 dos ativos existentes em carteira no final do exercício de 2010, desconsiderando os ativos que foram resgatados ao longo do exercício em epígrafe. O total pertinente ao exercício de 2009 montava em
R$ 7.864.157,74.
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b.II) Notas do Tesouro Nacional - Vencimento e Precificação.
Título

Vencimento

Principal R$ (*)

2010 R$

Precificação

e alocação em outros, cuja variação possua menor exposição
ao descumprimento da meta atuarial em face da elevação do
cenário de inflação. Na análise, também foi avaliado o parecer
do atuário, que demonstrou que a mudança de precificação não
trará impacto negativo relevante ao Plano de Benefícios Definido
(PRV Saldado).

NTN B

15/05/2011

9.016.121,97

10.151.588,53

NTN B

15/05/2011

32.326.960,69

40.599.922,96

Marcado a Mercado

NTN B

15/08/2012

9.919.535,25

11.985.676,39

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/08/2012

10.689.106,72

12.685.435,44

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/05/2013

4.403.662,47

5.052.915,74

Marcado a Mercado

NTN B

15/05/2013

9.154.717,68

10.403.061,84

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/05/2013

8.591.918,84

9.291.209,27

Marcado a Mercado

NTN B

15/08/2014

31.533.324,25

33.785.055,26

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/08/2014

3.465.505,51

3.717.582,05

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

jan/11

135.000,00

139.482,67

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/08/2020

5.321.887,63

5.527.275,55

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

mar/11

6.310.000,00

6.406.978,80

Mantidos até o Vencimento

NTN B

15/08/2020

13.485.475,18

13.905.307,52

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

Mantidos até o Vencimento

137.908.216,19

157.105.030,55

Sub Total NTN B

Mantidos até o Vencimento

a Prevdata entende que, ao manter sua posição “a Vencimento” em relação aos títulos acima mencionados, haverá pouca
margem de segurança para os momentos de alta na inflação,
tornando sua rentabilidade pouco atrativa para superar a meta
atuarial. Portanto, a mudança de precificação vislumbra possível
venda destes títulos. Inicialmente, a estratégia será de venda

b.IV) Certificados de Depósitos Bancários – CDB, Depósitos a Prazo com Garantia Especial – DPGE, Letras Financeiras e Fundos de
Renda Fixa Referenciados.
Título

Vencimento

Principal R$ (*)

abr/11

2010 R$

Precificação

5.972.342,98

5.992.430,31

12.417.342,98

12.538.891,78

dez/14

8.800.000,00

10.145.649,69

Mantidos até o Vencimento

Total CDB

NTN F

01/01/2012

11.000.000,00

11.227.578,17

Mantidos até o Vencimento

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

NTN F

01/01/2013

3.150.000,00

3.183.162,31

Marcado a Mercado

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

jan/15

3.900.000,00

4.460.522,97

Mantidos até o Vencimento

NTN F

01/01/2013

3.145.000,00

3.178.109,67

Marcado a Mercado

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

fev/15

5.830.000,00

6.540.137,93

Mantidos até o Vencimento

NTN F

01/01/2013

25.675.000,00

25.945.299,11

Marcado a Mercado

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

abr/15

Mantidos até o Vencimento

NTN F

01/01/2017

2.230.000,00

2.155.225,17

Marcado a Mercado

NTN F

01/01/2017

9.000.000,00

8.698.218,18

Marcado a Mercado

Sub Total NTN F

54.200.000,00

54.387.592,61

Total NTN B e F

192.108.216,19

211.492.623,16

1.500.000,00

1.620.078,77

20.030.000,00

22.766.389,36

out/17

3.000.000,00

3.089.644,59

Mantidos até o Vencimento

-

3.000.000,00

3.132.804,82

Marcado a Mercado

Total DPGE
Letras Financeiras pós-fixadas IPCA + Juros
Fundo de Renda Fixa Referenciado
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

c) Plano de Contribuição Variável
b.III) Mudanças no Critério de Precificação
A Prevdata alterou a precificação dos títulos abaixo de “Mantidos até o Vencimento” para “Marcação a Mercado”:
Título

Vencimento

Principal R$

2010 R$

Ativos em Carteira

Principal R$ (*)

2010 R$ (*)

2009 R$ (*)

Notas do Tesouro Nacional (NTNB e NTNF)

5.094.971,23

5.184.907,93

2.555.563,66

Taxa Contratada (a.a.)

Certificados de Depósitos Bancários (CDB)

8.225.000,00

8.339.216,00

3.852.348,07

NTN F

01/01/2013

3.150.000,00

3.183.162,31

11,51%

Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

9.800.000,00

11.040.756,32

2.354.815,08

NTN F

01/01/2013

3.145.000,00

3.178.109,67

11,80%

Letras Financeiras

2.000.000,00

2.059.763,06

-

Fundo Referenciado de Renda Fixa

2.000.000,00

2.088.536,55

-

ais de 6%. A taxa de inflação suportada para os títulos em epígrafe é de 5,19% e 5,46% a.a., respectivamente. Apesar do cenário
de inflação projetado para os próximos anos não ser favorável,

Os títulos públicos NTN-F são pré-fixados de emissão do governo federal. De forma geral os títulos adquiridos pela Prevdata
devem superar a variação do índice INPC acrescidos de juros anu52

Total

27.119.971,23

28.713.179,86

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos
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8.762.726,81

c.I) Notas do Tesouro Nacional - Vencimento e Precificação.
Título

Vencimento

d) Plano de Gestão Administrativa PGA.

Principal R$ (*)

2010 R$

Precificação

NTN B

15/08/2014

135.019,70

150.428,70

Marcado a Mercado

NTN B

15/08/2020

679.951,53

762.821,15

Marcado a Mercado

814.971,23

913.249,85

Sub Total NTN B

Ativos em Carteira

2010 R$ (*)

2009 R$ (*)

2.199.048,53

2.339.403,82

154.535,31

Certificados de Depósitos Interbancários (CDB)

1.960.000,00

1.986.889,37

4.338.129,64

760.000,00

877.700,26

765.073,11

1.000.000,00

1.029.881,53

-

Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

NTN F

01/01/2013

1.380.000,00

1.394.703,72

Marcado a Mercado

Letras Financeiras

NTN F

01/01/2014

2.500.000,00

2.490.366,89

Marcado a Mercado

Fundo Referenciado de Renda Fixa

NTN F

01/01/2017

400.000,00

386.587,47

Marcado a Mercado

Sub Total NTN F

4.280.000,00

4.271.658,08

Total NTN B e F

5.094.971,23

5.184.907,93

Total
(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

700.000,00

730.987,79

6.619.048,53

6.964.862,77

5.257.738,06

d.I) Notas do Tesouro Nacional - NTN, Certificados de Depósitos Bancários – CDB, Depósitos a Prazo com Garantia Especial –
DPGE, Letras Financeiras e Fundos de Renda Fixa Referenciados.

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

cII) Certificados de Depósitos Bancários – CDB, Depósitos a Prazo com Garantia Especial – DPGE, Letras Financeiras e Fundos de
Renda Fixa Referenciados.
Título

Principal R$ (*)

Notas do Tesouro Nacional (NTN)

Vencimento

Principal R$(*)

2010 R$

Título

Vencimento

Principal R$ (*)

2010 R$

Precificação

CDB pós-fixado DI

jan-11

230.000,00

232.800,26

Mantidos até o Vencimento

Precificação

CDB pós-fixado DI

fev-11

430.000,00

439.412,49

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

jan-11

1.290.000,00

1.332.474,48

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

mar-11

690.000,00

700.385,40

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

fev-11

615.000,00

628.742,34

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

abr-11

610.000,00

614.291,22

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

mar-11

1.740.000,00

1.766.997,11

Mantidos até o Vencimento

CDB pós-fixado DI

abr-11
Total CDB

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

dez-14

4.580.000,00

4.611.002,07

8.225.000,00

8.339.216,00

2.650.000,00

3.056.141,43

1.960.000,00

1.986.889,37

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

dez-14

760.000,00

877.700,26

Mantidos até o Vencimento

NTN B

mai-13

929.048,53

1.079.265,50

Mantidos até o Vencimento

Mantidos até o Vencimento

NTN F

jan-14

1.100.000,00

1.095.838,64

Marcado a Mercado

NTN F

jan-17

170.000,00

164.299,68

Marcado a Mercado

1.270.000,00

1.260.138,32

1.000.000,00

1.029.881,53

700.000,00

730.987,79

6.619.048,53

6.964.862,77

Mantidos até o Vencimento

Total CDB

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

jan-15

2.500.000,00

2.853.129,48

Mantidos até o Vencimento

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

fev-15

2.650.000,00

2.979.860,78

Mantidos até o Vencimento

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

abr-15

1.000.000,00

1.080.052,50

Mantidos até o Vencimento

Letras Financeiras pós-fixadas IPCA + Juros
Fundo Referenciado de Renda Fixa

DPGE pós-fixado IPCA + Juros

jun-15

Total DPGE
Letras Financeiras pós-fixadas IPCA + Juros
Fundo de Renda Fixa Referenciado

1.000.000,00

1.071.572,13

Mantidos até o Vencimento

9.800.000,00

11.040.756,32

Mantidos até o Vencimento

out-17

2.000.000,00

2.059.763,06

Mantidos até o Vencimento

-

2.000.000,00

2.088.536,55

Marcado a Mercado

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos
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Total NTN F
out-17
-

Total Renda Fixa

Mantidos até o Vencimento

Mantidos até o Vencimento
Marcado a Mercado

(*) Ativo Realizável: Valor do programa de investimentos

7.II) Renda Variável
A seguir, apresentamos a distribuição dos ativos em 2010 em comparação ao exercício de 2009, exceto para o Plano de Gestão
Administrativa - PGA, tendo em vista que esse plano não possui alocação no segmento.
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a) Plano de Benefício Definido (PRV Saldado).

Os seguintes ativos compõem o montante provisionado:
2010
R$

Ativos em Carteira
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.

2009
R$

2010 Distribuição
% segmento

47.897.371,72

47.034.105,75

40,58

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.

48.060.213,84

46.017.197,40

40,72

Carteira própria de ações à 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.

21.978.095,27

Direitos a receber (Dividendos, bonificações, etc.)

Total

15.046.530,00

18,62

84.767,97

7.961.534,68

7.961.534,68

-7.961.534,68

(7.961.534,68)

118.020.475,63

108.182.601,12

2010 R$

Carteira própria de ações iniciada em 05/10/2009: O principal objetivo da carteira é obter rentabilidade a 3.155.402,52
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, 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 avaliação de consultoria especializada.

0,07

100,00

2009 R$
630.018,45

ações adquiridas em mercado de balcão, o montante era de
R$13.008.141,57. Esses ativos foram adquiridos na gestão
compreendida entre janeiro de 1995 e março de 1998, e estavam em desacordo à legislação vigente.
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2010 R$

2009 R$

30.000.000

(2.141.700,00)

(2.141.700,00)

Autel Telecomunicação S/A - PN

1.038.359,90

105.385.660

(843.085,28)

(843.085,28)

765.000,00

17.000.000

(765.000,00)

(765.000,00)

2.719.795,21

488.000

(3.606.320,00)

(3.606.320,00)

Centrais Elétricas do Piauí S/A - PN
Empresa Baiana de Saneamento S/A – PN
Metanor S/A – PN
Total

488.260,15

1.395.029

(365.553,40)

(365.553,40)

2.800.000,00

1.820.000

(239.876,00)

(239.876,00)

10.614.996,51

-

(7.961.534,68)

(7.961.534,68)

A Entidade optou por realizar a venda das ações mencionadas no item (a), por meio de leilões extrajudiciais, através de
leiloeiro oficial, devido às alienações de ações do mercado de
balcão não poderem ser feitas por meio de pregão eletrônico, em
face das empresas não serem listadas em bolsa de valores ou em
mercados organizados.
A Prevdata realizou leilões nos exercícios de 2004 a 2009.
No exercício de 2010, a Entidade não realizou leilão, devido às
condições do segmento de renda variável. Pelas dificuldades en-

contradas na colocação dos ativos, que ainda encontram-se em
carteira desde o primeiro leilão, a Entidade aguardará um melhor
momento de mercado para realizar novo leilão evitando custos
sem perspectiva de cobertura.
O último leilão ocorreu em 12/11/2009, quando foram apregoadas todas as ações provisionadas à perda no exercício de
2004, que ainda estão em posse da Entidade. A realização do
leilão foi aprovada nas 342ª e 343º reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo.

7.IV) Imóveis
a) Plano de Benefício Definido (PRV Saldado).
Classificação por tipo de edificação
Edificações para Uso Próprio
Edificações Locadas a Terceiros

7.III) Provisões para perda de investimentos em ações.
a) Plano de Benefício Definido (PRV Saldado)
No exercício de 2010, as provisões somam 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

Quantidade

b) Leilão de ações.

b) Plano de Contribuição Variável (CV Prevdata II).
Ativos em Carteira

Custo R$
2.400.000,00

Minaço S/A - PN

84.794,80

Ações de Balcão e Baixa de Liquidez em Bolsa, adquiridas na ocasião pela
gestão que estava à frente da Prevdata de 01/1995 a 03/1998, provisionadas
a perda desde 2004.

Empresa
Aço Palma S/A - PNC

2010 R$

2009 R$

2.731.683,45

1.274.430,27

648.103,53

648.103,53

(-)Provisão para perda Locados a Terceiros

(648.103,53)

(648.103,53)

Participações em Shopping Centers

2.003.928,71

2.004.670,93

(1.967.567,65)

(1.967.567,65)

2.768.044,51

1.311.533,55

(-)Provisão para perda Shopping Centers
Total
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Situação
Imóveis situados a Av. Rio Branco nº 108, 12º e 13º
andares.
Processos judiciais

b) Valores a receber do segmento de imóveis do 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 às ações judiciais onde são pleiteados os referidos recebimentos:
• Processo judicial nº 1999.38.00.008.511-1, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente à locação do imóvel
situado à rua São Paulo nº 322, 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
está pendente de julgamento perante o TRF da 1ª Região.
• Processos judiciais nº 2006.51.01.001.191-2 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 Voluntários da Pátria nº 138/SL, locado ao INSS no período de 2000 a
2007, previstos no contrato de locação entre as partes.
• Processos judiciais nº 2002.003.013234-8 e nº 2004.003.003226-7
referentes à renovação de contrato de locação da sala 121 situada
no Shopping Pirata´s Mall, 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 à inadimplência dos valores mensais da
locação de salas situadas no Shopping Pirata’s Mall, em Angra
dos Reis.
• Processo judicial nº 2006.001.064661-9, contra Magister Dixit
Ltda, que objetiva a condenação dos réus aos pagamentos dos
aluguéis e demais encargos vencidos, acrescidos de juros, atu-

alização monetária e multas previstas no contrato de locação
de salas situadas no Shopping Pirata’s Mall, em Angra dos Reis.
• Processo judicial nº 2003.001.152079-0, ação ordinária de repetição de indébito referente ao IPTU de imóveis no Rio de
Janeiro, movido contra o Município do Rio de Janeiro.
7.V) Empréstimos
a) Plano de Benefício Definido (PRV Saldado).
Participantes
e Assistidos

2010 R$

2009 R$

41.312.207,84

37.826.230,68

b) Plano de Contribuição Variável (CV Prevdata II).
Participantes
e Assistidos

2010 R$
605.421,16

2009 R$
159.946,60

8. Custeio administrativo
O valor correspondente ao custeio administrativo é calculado
atuarialmente pelo atuário do plano de benefícios e repassado
ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, mensalmente, conforme mencionado no item 4 (j) e (k) destas Notas Explicativas.
Em atendimento ao estabelecido no art. 3º da Resolução
29/2009, as fontes do custeio administrativo, são as seguintes:
(i) contribuição dos participantes e assistidos; (ii) contribuições
dos participantes, patrocinadores e instituidores; (iii) reembolso
dos patrocinadores e instituidores; (iv) resultado dos investimentos; (v) receitas administrativas; (vi) fundo administrativo; (vii)
dotação inicial; (viii) doações. Vale observar que os três últimos
itens (fundo administrativo, dotação inicial e doações) não são
computados na composição dos limites para a cobertura das despesas administrativas.
Em relação ao Plano de Benefício Definido (PRV Saldado) das
contribuições extraordinárias e das prestações mensais decor58

rentes do Termo de Compromisso foi previsto para o exercício
serem deduzidos o percentual de 15% (quinze por cento), conforme disposto no Regulamento do Plano. Também, no exercício,
sobre eventuais aportes extraordinários, relativos ao Termo de
Compromisso, haverá dedução para custeio administrativo de
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). Além disso, para
o custeio da gestão do Ativo do Plano, incidirá 0,042% sobre o
Ativo Líquido, no último dia útil do mês.
Em relação ao Plano de Contribuição Variável (CV Prevdata II),
o custeio da sobrecarga administrativa corresponderá a 3% das
Contribuições Normais Básicas, das Contribuições Adicionais de
participante e do valor Portado. Para a gestão do Ativo do Plano
incidirá sobre o Ativo Líquido do Plano, no último dia útil do mês,
o percentual de 0,042%.
A Resolução CGPC nº 29/2009 determina que existem limites a serem observados na definição do custeio administrativo.
Tais limites deverão ser definidos pelo Conselho Deliberativo. O
referido Conselho da Entidade aprovou a Taxa de Carregamento
de até 9% (nove por cento), como limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios para o Plano de
Gestão Administrativa, observado o custeio pelos patrocinadores, participantes e assistidos, conforme disposto no Item II, do
Art. 6º da Resolução retromencionada.

O cálculo da Taxa de Carregamento é realizado com base no
montante que resulta da soma das contribuições dos patrocinadores e dos participantes e dos benefícios pagos pelos planos no
exercício social, no último dia do exercício a que se referir.
Na hipótese das fontes de custeio estabelecidas pelo
Conselho Deliberativo apresentarem-se superiores às despesas administrativas incorridas no período, em atendimento à
legislação vigente, este “excesso” deverá ser alocado no Fundo Administrativo do respectivo plano. Em caso contrário, ou
seja, as fontes de custeio mostrarem-se inferiores às despesas
administrativas incorridas, a Prevdata poderá se utilizar da reversão do Fundo Administrativo, a qual não entra no cálculo do
limitador de custeio administrativo, de acordo com a legislação
em vigor.
Caso a Prevdata não esteja enquadrada aos termos do citado
art. 6º, ela se encontra inserida nas disposições do art. 15 da
Norma em comento, a qual estabelece um prazo de 60 (sessenta)
meses para a adequação a partir de 1º de janeiro de 2010, início
de sua vigência. Para tanto, o parágrafo único do referido art.
15 da Resolução CGPC n° 29/2009, determina que o limite de
destinação dos recursos para o Plano de Gestão Administrativa,
até o efetivo enquadramento, deverá ser calculado com base no
exercício de 2009.
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Na tabela, abaixo, demonstramos o enquadramento da Prevdata com base no exercício de 2009:
Calculo da Taxa de Carregamento

2010 R$

2009 R$

Recursos Coletados Patrocinadores

10.526.435,68

6.885.816,26

Recursos Coletados Participantes

10.526.435,68

6.885.816,26

167.000,55

63.006,47

Recursos Coletados Partic. Contrib. Extraordinária.
Recursos Coletados Jóia

12.160,03

-

Recursos Coletados Assistidos

53.822,27

-

Recursos Coletados Autofinanciados

70.439,05

18.367,33

34.789.094,62

61.582.906,79

Recursos sobre Contribuições Termo de Compromisso
Portabilidade
Benefícios de Prestação Continuada

118.154,39

51.849,72

21.883.242,65

21.407.157,18

802.698,77

967.478,44

78.949.483,69

97.862.398,45

7.105.453,53

8.807.615,86

Benefícios de Prestação Única
Total
Taxa de Carregamento e Limite de 60 meses

Observando o enquadramento legal, a Prevdata, no exercício
de 2010, utilizou os efeitos do disposto no art. 15 da Resolução
CGPC n° 29/2009, que determina que o limite de destinação dos
recursos para o Plano de Gestão Administrativa, até o efetivo
enquadramento, deverá ser calculado com base no exercício de
2009. Portanto, o montante de R$ 8.807.615,86.
Na tabela, abaixo, demonstramos os recursos destinados ao
Plano de Gestão Administrativa em 2010.
Fonte de Custeio
Contribuições de Patrocinadores

4.907.541,08

Contribuições de Participantes

1.033.751,46

Autopatrocínios
Custeio dos Investimentos
Taxa de administração e Alienação de Materiais ADM.
Total

35.182,88
1.885.709,86
3.605,79
7.869.709,17
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Os compromissos do Exigível Operacional, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, estão assim demonstrados:

Exigível Operacional

Empréstimos e Financiamentos

2010 R$

2009 R$

3.603.226,57

4.266.223,05

Benefícios a Pagar

76.333,23

317.607,42

Retenções a Recolher

53.218,39

126.353,77

3.473.674,95

3.822.261,86

Gestão Previdencial

Outras Exigibilidades (*)

9. Permanente
Possui a seguinte composição em 31 de dezembro de 2010 e 2009:

Investimentos Imobiliários

38.868,38

23.759,66

Empréstimos e Financiamentos

10.185,01

7.325,33

1.291,39

5.481,19

Imobilizado

380.045,16

123.253,33

Operacional Corpóreo

363.940,01

106.285,20

Bens móveis

363.940,01

106.285,20

67.155,42

-

150.161,33

2.488,69

Máquinas e Equipamentos

53.515,29

14.950,42

Direitos de Uso de Telefone

5.720,00

5.720,00

Computadores e Periféricos

87.387,97

83.126,09

Intangível

4.615,51

-

Gastos com Implantação Reorganização e Desenvolvimento

4.615,51

-

Diferido

11.489,64

16.968,13

Gastos com Implantação Reorganização e Desenvolvimento

11.489,64

16968,13

Permanente - Total

583.721,78

140.692,44

Gestão Administrativa

Outras Exigibilidades

2010 R$

Outras Exigibilidades (b)

2009 R$

251.835,96

159.903,05

79.274,66

37.120,75

990,36

510,89

171.570,94

122.271,41

Gestão Administrativa

10.I) Plano de Benefício Definido.

-

2009
R$

Outras Exigibilidades (a)
Investimentos

36.566,18

Móveis e Utensílios

3.918,10

Remuneração das Contribuições em Atraso

Retenções a Recolher

-

Instalações

2010 R$

Benefícios a Pagar

50.344,78

2010
R$

Exigível Operacional
Gestão Previdencial

10. Exigível Operacional

Investimentos

Permanente
- Gestão Administrativa

10.II) Plano de Contribuição Variável.

Durante o ano de 2010, a Prevdata executou obras nas unidades situadas à Av. Rio Branco nº 108, 12º e 13º andares, aumentando o valor das instalações e aquisições de novos mobiliários.

-

-

943,70

845,81

56,22

646,53

887,48

199,28

Exigível Operacional – Total
252.779,66
160.748,86
Obs: (a) Outras Exibilidades no valor de R$ 171.570,94: refere-se ao
somatório das Contas de Reserva de Poupança no valor de R$ 41.395,05,
Repasse custeio Administrativo sobre as Contribuições dos participantes no valor de R$ 58.350,22 , Repasse Administrativo de Investimentos
no valor de R$ 58.350,22 e Provisão do Custeio Administrativo sobre as
Contribuições do 13º no valor de R$44.128,20.
(b) Outras Exibilidades no valor de R$ 887,48: Desse valor, R$ 878,77
refere-se a Taxa de Custódia dos Investimentos.

Exigível Operacional – Total
3.653.571,35 4.302.789,23
Obs: (*) Outras Exibilidades no valor de R$ 3.473.674,95: Desse total,
R$ 3.245.828,99 refere-se a Reserva de Poupança de ex-participantes
que ainda mantém vínculo empregatício com a patrocinadora.

10.III) Plano de Gestão Administrativa.
2010
R$

2009
R$

Gestão Administrativa

1.225.127,75

908.429,58

Contas a Pagar

1.042.529,50

453.014,13

182.598,25

455.415,45

Exigível Operacional

Retenções a Recolher
Investimentos
Investimentos Imobiliários
Outras Exigibilidades (*)

855,79

8.173,24

-

8.049,50

855,79

123,74

Exigível Operacional - Total
1.225.983,54 916.602,82
Obs: (*) Outras Exibilidades no valor de R$ 855,79: Desse valor,
R$ 853,47 refere-se a Taxa de Custódia dos Investimentos.
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11. Exigível Contingencial

teados os referidos pagamentos:
• Processo judicial nº 2000.001.121070-8, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Possui o seguinte pedido: Reajuste anual pelo INPC.
• Processo judicial nº 2006.001.005837-0, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Possui o seguinte pedido: Restabelecimento de Suplementação e Reajuste
anual pelo INPC.
• Processo judicial nº 2005.001.096656-9, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Possui o seguinte pedido: Aplicação do Fator de Vinculação no benefício.
• Processo judicial nº 58300.2006.147110-4, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJSP. Nesta ação, o
autor requer que seja restabelecido o pagamento de sua suplementação de aposentadoria, tendo em vista que a Prevdata
suspendeu seu benefício, por entender que sua concessão foi
indevida.
• Processo judicial nº 2004.001.125072-7, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Nesta ação, o
autor requer que sejam considerados, para cálculo do seu benefício, a Contagem de Tempo de Serviço e que seja aplicado
o reajuste anual pelo INPC.
• Processo judicial nº 01153-2009-022-01-00-2, movido em
face da Prevdata, que tramita em Vara Trabalhista do TRT/
RJ. Nesta ação, o autor requer que seja considerado, para
cálculo do seu benefício de suplementação, o momento que
se aposentou pelo INSS e não quando apresentar rescisão
trabalhista, contrariando o Regulamento do plano. O autor é
aposentado pela Previdência Social, mas continua trabalhando na Dataprev.
• Processo judicial nº 795109-6/2005-2, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJBA. Nesta ação,
o autor requer o reembolso dos descontos efetuados, devido
revisão do benefício e indenização por danos morais.

O exigível contingencial em 2010 e 2009 possui a seguinte
composição:
11.I) Plano de Benefício Definido.
Exigível Contingencial

2010 R$

2009 R$

Gestão Previdencial

4.813.162,43 12.525.970,96

Provisões

8.329.981,23 16.347.728,24

(-) Depósitos Judiciais/ Recursais

(3.516.818,80) (3.821.757,28)

Gestão Administrativa

-

-

Investimentos

-

-

Provisões

529.166,35

529.166,35

(-) Depósitos Judiciais/ Recursais

(529.166,35)

(529.166,35)

Total

4.813.162,43

12.525.970,96

Contingência Passiva
Valor Total das Ações (a) e (b)
Valor Provisionado
Probabilidade de Êxito
Identificação do Plano Envolvido
Total dos Depósitos Judiciais

2010 R$
11.156.973,26
8.329.981,23
Possível e Provável
Plano Benefício Definido
3.516.818,80

Em cumprimento ao Pronunciamento Técnico CPC nº 25 de
29/04/2009 (Provisão do Passivo e Ativo Contingentes) e a Resolução CFC n.º 1180 de 24/07/2009, que reconhece como provisões
obrigatórias apenas uma obrigação presente que provavelmente
vai requerer uma saída de recursos (risco de perda provável).
Em conformidade com o relatório apresentado pela Consultoria Jurídica da Prevdata, a JCM&B Advogados Associados, a Entidade efetuou a reversão no valor de R$ 6.891.063,46, referente
a dezenove (19) processos, em que reconhece como obrigação
possível ou obrigação presente que, pode ou não, requerer a saí–
da de recursos (risco de perda possível).
A seguir, estão relacionadas às ações judiciais onde são plei62

• Processo judicial nº 2007.001.065276-3, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Nesta ação, o
autor requer a ilegalidade do desconto no pagamento feito à
maior, devido a revisão no benefício realizado pela Entidade e
o reajuste pelo INPC.
• Processo judicial nº 2000.001.019091-0, movido em face da
Prevdata, que tramita em Vara Cível do TJRJ. Nesta ação, o
autor requer que seja considerada a ilegalidade do Teto, e que
seu benefício seja reajustado pelo INPC.
• Processo judicial nº 19-0053600-96.2008.5.01.0067, movido
em face da Prevdata, que tramita em Vara Trabalhista do TRT/
RJ. Nesta ação, o autor requer que o pagamento de seu benefício de suplementação seja realizado de acordo com o Regulamento da época da sua inscrição no plano PRV, e a devolução
integral das diferenças pagas a menor.
• Processos judiciais números 1999.001.170.503-7,
2000.001.026.811-9, 2000.001.121068-0, 2000.001.031351-4,
2002.001.063914-0, 2005.001.095482-8, 2005.001.114287-8,
movidos em face da Prevdata, que tramitam nas Varas Cíveis
do TJRJ, e possuem os seguintes pedidos: Elasticidade de
Teto, Aplicação do Fator de Vinculação, Teto, e Reajuste Anual
pelo INPC.
• Processos judiciais números: 2004.001.123963-0 e
2007.001.124356-1, movidos em face da Prevdata, que tramitam nas Varas Cíveis do TJRJ, e possuem os seguintes
pedidos: Restabelecimento do pagamento de suplementação
de aposentadoria, tendo em vista que seu benefício zerou em
razão do reajuste dado pelo INSS, ter sido maior do que o aplicado pela Prevdata, e Reajuste anual pelo INPC.

soma R$ 378.097,38, e é movida contra o Plano de Gestão
Administrativa. A natureza do processo é a Cobrança de Honorários Extras por força do Contrato firmado entre as partes
com probabilidade de êxito Provável, ou seja, a chance do
evento ocorrer é maior do que não ocorrer – igual ou superior
a 50%. Esse valor não foi Provisionado pelo PGA durante o
ano de 2010. O reflexo do não provisionamento desse valor
está demonstrado abaixo.
Demonstrativo Fundo Administrativo

11.II) Plano de Gestão Administrativa.
Existe ação judicial proposta por empresa prestadora
de serviço cujo contrato foi encerrado pela Prevdata, onde
a probabilidade de perda é Provável. O valor total da ação

2010 R$

Receitas da Gestão Previdencial

5.980.393,52

Receitas Investimentos

1.885.709,86

Outras Receitas

250.801,64

Resultado Positivo dos Investimentos

713.543,48

Despesas Gestão Previdencial

(4.565.787,23)

Despesas Administração dos Investimentos

(3.190.127,10)

Resultado do Fundo Adm.

1.074.534,17

Valor a ser Provisionado ref.Ação Judicial

(378.097,38)

Resultado do Fundo Adm. após Provisão
Ação Judicial

696.436,79

12. Provisões Matemáticas
As Provisões Matemáticas são calculadas atuarialmente
pela empresa S.Tinoco - Consultores Associados em Previdência
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12.II) Plano de Contribuição Variável.

Complementar Ltda. e a sua composição em 31 de dezembro de
2010 e 2009, segregadas por plano de benefícios previdenciais é
assim apresentada:

Provisões Matemáticas
1 - Benefícios concedidos
Contribuição Definida

12.I) Plano de Benefício Definido.
Provisões Matemáticas

2010 R$

2009 R$

1 - Benefícios concedidos

222.306.412,18

221.291.560,35

Benefício Definido
Estruturado Regime de
Capitalização

222.306.412,18

221.291.560,35

2 - Benefícios a conceder

385.164.259,54

350.137.334,03

Benefício Definido Estruturado Regime de Capitalização Programado

376.101.136,81

339.790.980,81

Valor atual dos Benefícios Futuros Programados

376.128.757,39

339.826.592,53

(-) Valor Atual das
Contrib. Futuras dos
Participantes

-27.620,58

Benefício Definido Est.
Regime de Capit. Não
Programado

9.056.141,97

Valor atual dos
Benefícios Futuros Não
Programados

9.056.141,97

Benefício Definido Est.
Regime de Repartição
Simples

6.980,76

3 - Provisões matemáticas
a constituir

2009 R$

389.539,75

152.480,47

389.539,75

152.480,47

2 - Benefícios a conceder

34.965.962,95 12.884.003,86

Contribuição Definida

34.965.962,95 12.884.003,86

Provisões Matemáticas (1+2)

35.355.502,70 13.036.484,33

13. Equilíbrio Técnico
O resultado previdencial apurado no exercício social de 2010
e 2009 segregado por plano de benefícios, bem como a data base
utilizada para a avaliação atuarial, está apresentado no quadro,
a seguir:
13.I) Plano de Benefício Definido.

-35.611,72

Equilíbrio Técnico

2010 R$

2009 R$

Resultados Realizados / Superávit
Técnico Acumulado

37.462.257,23

36.781.917,17

Reserva de contingência

10.346.353,22

Plano
Benefício Definido
(PRV Saldado)

2010 R$

A ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar - ajuizou demanda judicial coletiva
em nome de suas associadas, que tem por objetivo recuperar
rendimentos de aplicações financeiras feitas no período compreendido entre 04/90 e 02/91, em face de elevados expurgos ocorridos na remuneração das alocações em Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento – OFND.
Informamos que a posição fornecida pela ABRAPP menciona
que a ação foi julgada procedente, tendo ocorrido o trânsito em
julgado do mérito, estando o processo, ainda, em fase de execução. A Associação destaca que cada Associada será individualmente responsável pelos efeitos jurídicos e econômicos da fase
de execução. Inclusive, eventual ônus de sucumbência, quanto à
veracidade de seus valores apresentados em Juízo pela ABRAPP,
devendo arcar isoladamente por eventual condenação referente
ao excesso do seu valor na liquidação.
Visto que não há definição dos valores que serão recebidos
até a presente data, a Prevdata trata este assunto com o devido
conservadorismo e prudência. O reconhecimento de valores, sem
que a importância esteja claramente definida, exporá a Entidade
ao reconhecimento de um resultado equivocado e ônus judiciais de
elevada quantia. Sendo assim, a Prevdata não contabilizou a sua
proporção na demanda judicial coletiva promovida pela ABRAPP.

2009 R$

2.841.935,86

-

Plano de Contribuição VariáNão previsto em Nota Técnica Atuarial
vel (CV Prevdata II)

14.II) Fundo de Gestão Administrativo (Fundo Administrativo)
Constituído pela diferença entre a receita, taxa de administração, carregamento previdencial, receitas diretas e as despesas administrativas. O montante desse Fundo em 31 de dezembro de 2010 é de:
Plano

37.462.257,23

36.781.917,17

Benefício Definido (PRV Saldado)

Superávit Técnico do BD

37.462.257,23

36.781.917,17

Equilíbrio Técnico Total

37.462.257,23

36.781.917,17

Plano de Contribuição Variável (CV
Prevdata II)
Total

2010 R$

2009 R$

5.836.548,04

5.164.035,10

729.869,15

327.847,92

6.566.417,19

5.491.883,02

13.II) Plano de Contribuição Variável.
Equilíbrio Técnico

10.346.353,22

Resultados Realizados / Superávit Técnico Acumulado
Reserva de contingên cia

-

Superávit Técnico do CV
(236.016.430,21)

(248.467.574,27)

(189.076.382,77)

(187.392.037,94)

(-) Déficit equacionado

(46.940.047,44)

(61.075.536,33)

4 - Provisões Matemáticas
(1+2-3)

371.454.241,51

322.961.320,11

(-) Serviço passado

2010 R$

15. Fatos Relevantes

de Oscilação de Risco foi constituído em janeiro de 2010, com
a finalidade de registrar as oscilações das suplementações do
Plano PRV, por conta da manutenção da Renda Mensal Vinculada
RMV. A sua composição, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, é
assim apresentada:

Equilíbrio Técnico Total

2010 R$

2009 R$

182.756,81

14.495,18

182.756,81

14.495,18

182.756,81

14.495,18

182.756,81

14.495,18

14.I) O Fundo de Gestão Previdencial
Calculado atuarialmente pela empresa S.Tinoco - Consultores Associados em Previdência Complementar Ltda. O Fundo
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14.III) Fundo do Programa de Investimentos.
Denominado de Reserva de Quitação por Morte – RQM é
constituído para fazer face à quitação dos empréstimos concedidos aos participantes na eventualidade de seu falecimento. O
montante desse Fundo em 31 de dezembro de 2010 é de:
Plano

2010 R$

2009 R$

396.304,86

429.183,66

Plano de Contribuição Variável (CV
Prevdata II)

19.419,74

4.028,96

Total

415.724,60

433.212,62

Benefício Definido (PRV Saldado)

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 2010.
Mauro Theodoro dos Santos
Contador CRC-RJ – 52.182
Ary Follain
Diretor de Atendimento e Seguridade
Carlos Eduardo Gomes Villar
Diretor de Administração e Finanças
Paulo Sérgio Santos do Carmo
Presidente Executivo
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião
6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira consolidada da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata, em 31 de dezembro de 2010, e o desempenho consolidado de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Ênfase
Aos participantes e às patrocinadoras da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata
1. Examinamos as Demonstrações Contábeis consolidadas da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata, que
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2010, e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do ativo líquido e do Plano de Gestão Administrativa para o exercício findo naquela data, assim como, o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis consolidadas
2. A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Expurgos inflacionários relacionados às OFNDs reconhecidos judicialmente
7. Conforme mencionado na nota explicativa nº 15 às demonstrações contábeis, a Sociedade de Previdência Complementar da
Dataprev – Prevdata não registrou o êxito da demanda judicial ajuizada pela ABRAPP, em nome de suas afiliadas, do processo que transitou em julgado e cuja decisão reconheceu que as Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND) devem ser corrigidas
pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC ao invés do Bônus do Tesouro Nacional – BTN.

Outros Assuntos
8. As demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam os registros contábeis de todos os planos de benefícios sob a responsabilidade da Entidade. Os procedimentos de auditoria foram planejados e executados considerando a posição consolidada da Entidade, e não sobre as informações individuais por plano de benefício, que estão sendo apresentadas em atendimento ao
item 17 do Anexo C da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2011.

Responsabilidade dos auditores independentes
3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante.
4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis consolidadas da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis consolidadas tomadas em conjunto.
5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
Auditores Independentes S/S - CRC-SP-5.528/O-S-RJ
Antonio Carlos de Oliveira Pires
Contador - CRC-RJ-065.305/O-RJ
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO DE 2010

O Conselho Fiscal da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata, cumprindo as atribuições previstas nos
Incisos II e V do Artigo 30 do Estatuto da Entidade, em reunião nesta data, verificou o Balanço Patrimonial Consolidado, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido, Consolidado e por Planos de Benefícios, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios,
a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado, Demonstração das Obrigações Atuariais por Plano de Benefícios e
respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cujo resultado consolidado apresenta um montante de R$ 464.224 mil. Após as análises realizadas nos mencionados documentos, e considerando o Demonstrativo dos Resultados
da Avaliação Atuarial, a Nota Técnica de Avaliação Atuarial e Parecer Atuarial emitidos pelo atuário Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco
(MIBA 305), o Parecer dos Auditores Independentes, emitido pela RSM Boucinhas, Campos & Conti - Auditores Independentes S/S e
os esclarecimentos que foram prestados pela Diretoria Executiva e pelo Contador da Entidade, os membros do Conselho Fiscal são de
opinião, de que as Demonstrações Contábeis acima mencionadas representam, adequadamente, em todos os seus aspectos a posição
patrimonial e financeira da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata.

MANIFESTAÇÃO
DO CONSELHO DELIBERATIVO
Os membros do Conselho Deliberativo da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata abaixo firmados
reuniram-se nesta data para apreciarem e emitirem manifestação sobre as Demonstrações Contábeis da Prevdata, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
O Conselho Deliberativo examinou o Balanço Patrimonial
Consolidado, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Consolidado e por Planos de Benefícios, a Demonstração do Ativo
Líquido por Plano de Benefícios, a Demonstração do Plano de
Gestão Administrativa Consolidado, a Demonstração das Obrigações Atuariais por Plano de Benefícios, e as respectivas Notas

Explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2010, cujo resultado consolidado apresenta um montante de
R$ 464.224 mil. Verificou, também, a Nota Técnica de Avaliação
Atuarial e o Parecer Atuarial, emitidos pelo Sr. Sérgio Tinoco, atuário da Prevdata, o Parecer dos Auditores Independentes, emitido
RSM Boucinhas, Campos & Conti - Auditores Independentes S/S,
o Parecer do Conselho Fiscal da Prevdata, e ouviu os esclarecimentos da Diretoria Executiva. Em consequência, aprovaram as
Demonstrações Contábeis acima mencionadas por representarem
adequadamente a posição patrimonial e financeira da Sociedade
de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011.
ROSÂNGELA LOPES DE OLIVEIRA
Conselheiro
ALBERTO RICARDO DE OLIVEIRA
Conselheiro
NILSON DE FREITAS FILHO
Conselheiro
Contador – CRC – RJ 031226/0-5
JAIME RIBEIRO BORGES JÚNIOR
Presidente do Conselho
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MARK ANTÔNIO QUEIROZ
Conselheiro
ALCIDES JANEIRO GREGORIO
Conselheiro
WARLLEY PINHEIRO ANDRADE
Conselheiro
MÁRCIO LUIS TAVARES ADRIANO
Presidente do Conselho Deliberativo
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Avaliação e Parecer Atuarial de 2010

Dos benefícios concedidos, mais da metade (60,3%) são de
aposentadoria programada, ou seja, por tempo de serviço ou por
idade. Os demais estão distribuídos: 22,8% em pensões e 15,9%
em aposentadoria por invalidez.

Com o objetivo de assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos
benefícios, a Prevdata, em cumprimento à legislação em vigor, demonstra, os principais dados utilizados como base para a Avaliação
Atuarial do Plano de Benefício Definido (PRV Saldado) e do Plano de Contribuição Variável (CV – Prevdata II), referente a 31 de dezembro de 2010.
anos, todos os participantes terão cumprido as elegibilidades e
poderão solicitar seu benefício. O gráfico, a seguir, representa
a quantidade de participantes que sairão da fase laboral para
inatividade nos próximos anos.

AVALIAÇÃO ATUARIAL

Plano PRV Saldado
Em 2010, o total de participantes era 2.067 (939 mulheres e
1.128 homens). Pelo gráfico, a seguir, observa-se a distribuição
dos ativos por sexo e faixa etária.
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O tempo médio para os participantes solicitarem o benefício saldado foi calculado em 5,2 anos. Em 2034, ou seja, em 24

Total
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Capacidade de Benefício

98%

Tábua Geral – Ativos

AT 83

Tábua Geral – Anuidades de Pensão – Ativos

AT 83
AT 83

Ambos os Sexos
2009
IBGE 2010

Aposentadoria por Tempo de Serviço

400

0,00

Tábua de Expectativa de Sobrevida

Discriminação
400

0% a.a.

Capacidade Salarial

IAPB-57

Em 2010 eram 1.181 assistidos cadastrados, distribuídos em:

0 a 18

Taxa de Crescimento de Benefícios (Assistidos)

Assistidos
677
35
188
281
1.181

Hipótese sobre Composição de Família
de Pensionistas

Evolução das Provisões
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos reduziu em
0,72%, em relação a novembro/2010, considerando: falecimento
de um assistido; atualização da hipótese sobre composição familiar; e envelhecimento da massa.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder reduziu em
0,56%, considerando: aplicação da variação do INPC de 1,03%
sobre o valor do benefício saldado de novembro/2010; aplicação
da equivalência atuarial aos benefícios saldados dos participantes
que já se encontram iminentes e permanecem nessa qualidade;
falecimento de um ativo; atualização da hipótese sobre composição familiar; envelhecimento da massa; e transferência de provisões para benefícios concedidos por aposentadoria.
A Provisão Matemática de Benefícios a Constituir reduziu em
1,34%, ajustando-se atuarialmente a atualização da hipótese sobre composição familiar.

1,00% a.a.

Tábua de mortalidade de inválidos
Ano

19 a 23

Taxa de Crescimento Salarial (Ativos)
para fins de equacionamento

0

34 a 38

24 a 28

0,00 a.a.

IAPB-57

39 a 43

29 a 33

6% a.a

Taxa de Rotatividade (Ativos)

Tábua de entrada em invalidez
20

44 a 48

Taxa real anual de Juros

Tábua – Risco Morte – Pensão/Capitalização

40

10

49 a 53

80

12

54 a 58

120

14

59 ou mais

160

20

DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração do Exigível Atuarial foram:

20

Quantidade

200

culados individualmente. Para Auxílios, Despesas Administrativas
e Resgate foi o de Repartição Simples, cujo custo normal é fixado
com base no valor das despesas ocorridas no exercício anterior, e
não há geração de reservas.
Para todos os participantes foi calculado o benefício saldado
em dezembro de 2008, atualizado para a data desta avaliação,
exceto para aqueles afastados por auxílio doença, cujos benefícios serão saldados após a alta médica e consequente retorno à
atividade.

Experiência
Prevdata

Balanço Atuarial
O balanço atuarial do Plano PRV (dezembro/2010) com detalhamento dos valores futuros dos benefícios a conceder e concedidos, e as contribuições extraordinárias a serem arrecadadas dos
ativos e patrocinadores.

O indexador é a Tabela Salarial da Patrocinadora para os benefícios concedidos até 31/12/2008, que ainda não optaram pela
desvinculação; e INPC para os benefícios saldados e desvinculados. O regime financeiro utilizado para os benefícios de aposentadoria em geral e pensão por morte foi o de Capitalização, cal71

ATIVO

PASSIVO

Patrimônio Previdencial

371.247.866,11

Despesas Futuras

607.470.671,72

Receitas Futuras

236.016.430,21

Benefícios Concedidos

222.306.412,18

206.375,40

Benefícios a Conceder

385.164.259,54

Contribuição em Atraso
Jóia

Total

Superávit Técnico

607.470.671,72

Total

Equacionamento do Plano
O Plano encontra-se equacionado desde 31 de dezembro de
2008, estando em vigor contribuições extraordinárias para equacionamento, de responsabilidade das Patrocinadoras e Participantes. O superávit técnico acumulado do exercício de 2010 deverá ser revertido para constituição de Reserva de Contingência,
conforme a Legislação vigente.

607.470.671,72

mantidos, nesse exercício de 2011, os seguintes percentuais: sobre as suplementações de aposentadoria e pensão por morte até
R$ 500,00 incidirá alíquota de 0,33% e, cumulativamente, sobre
a parcela excedente a R$ 500,00 incidirá alíquota de 0,44%.
O custo do Plano, ou seja, recursos necessários a serem arrecadados para o pagamento futuro dos benefícios de aposentadoria, invalidez, pensão, auxílios, inclusive, despesas administrativas, tem o seguinte rateio:

Plano de Custeio e Contribuições Extraordinárias
Para o exercício de 2011, com vigência a partir de 1º de março de 2010, os participantes deverão efetuar contribuições extraordinárias de 2,9% para equacionamento do déficit técnico,
conforme previsto no parágrafo 1° do Artigo 86, do Regulamento
do Plano de Renda Vinculada – PRV com Saldamento.
Essa contribuição será devida, individualmente, até o participante entrar em gozo do benefício saldado de suplementação,
e deverão ser acrescidas, anualmente, em 0,4%, e as Patrocinadoras também só contribuirão paritariamente, enquanto os
participantes contribuírem.
A sucessão dessas contribuições encontra-se em progressão
aritmética, cujo primeiro termo é 2,9% e a razão, 0,4%. Ao final de cada exercício, essas contribuições são ajustadas atuarialmente, de forma que seja preservado o equilíbrio técnico do
Plano.
Para custeio da sobrecarga administrativa, dos benefícios
dos assistidos e beneficiários de pensão por morte, devem ser

Amortização do Déficit

4,93%

Administração (carregamento)

0,87%

Total

Fluxo Atuarial
Na projeção das receitas financeiras (ganhos de mercado)
consideramos apenas a taxa prevista na avaliação atuarial do
plano correspondente a 6% a.a.. Levou-se em consideração o
prazo de integralização das parcelas correspondentes ao Termo
de Compromisso (70,10%), de responsabilidade da Patrocinadora, e também, as amortizações da contribuição extraordinária
paritária (participantes e patrocinadora).
Para auxiliar a elaboração da Política de Investimentos,
acompanhamos a evolução dos controles de riscos, adotando
o modelo de ALM – Asset Liability Management, ferramenta
utilizada no gerenciamento de ativos e passivos. A nova ferramenta complementa o Fluxo Atuarial e capta diversos cenários,
tomando como base os recursos e compromissos assumidos, de
acordo com as características de mercado e da massa populacional do Plano de Benefícios.

PARECER ATUARIAL
Plano de Benefício Definido - (PRV Saldado)
A presente avaliação foi desenvolvida, especificamente,
para dimensionar a situação financeiro-atuarial do Plano de Benefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas
em consonância com Regulamento do Plano de Renda Vinculado – PRV com Saldamento, que está equacionado e fechado a
novas adesões.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as
particularidades de cada participante, extraídas da base de
dados cadastrais, posicionada em 31/12/2010, e de informações fornecidas pela Sociedade de Previdência Complementar
da Dataprev – Prevdata à S Tinoco – Consultores Associados
em Previdência Complementar Ltda que, após a realização de
testes apropriados e devidos acertos, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
Os resultados envolvem projeções futuras baseadas em
hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios internacionalmente aceitos, e identificam os Custos e as Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios, atendendo à Resolução n° 18, de
28.03.2006, do CGPC, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são
extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas
utilizadas nos cálculos. Assim, modificações futuras nas experiências observadas implicarão em variações substanciais nos
resultados atuariais.
Concluímos que a situação atuarial do Plano encontra-se em equilíbrio técnico. As reservas a constituir estão sen-

5,80%

Alterações de Hipóteses Atuariais
Ajustamos a Hipótese sobre Composição Familiar devido à atualização dos valores relativos às anuidades dos
grupos de pensionistas, com base na experiência da própria Entidade.
A partir de dezembro/2010 utilizamos efetivamente o
encargo médio atualizado, com base no cenário da situação
registrada dos grupos familiares da Entidade, uma vez que
o encargo médio com herdeiros pode ser considerado uma
adequada estimativa da composição familiar real, que conduz
a resultados mais precisos e realistas.
Com exceção da Hipótese sobre Composição Familiar, não
ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas, nem
72

dos investimentos garantidores indicam que a atual alocação
encontra-se aderente à fronteira eficiente, indicando uma provável superação da meta atuarial para o exercício de 2011.

nos métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício de 2009.

Fundo de Oscilação de Risco
Foi constituído em janeiro/2010 com a finalidade de registrar as oscilações das suplementações do Plano PRV, por conta
da manutenção da Renda Mensal Vinculada – RMV. A atualização deste Fundo é feita pela variação do INPC/IBGE e a taxa
atuarial.
Rentabilidade do Plano
A rentabilidade alcançada, no exercício, totalizou 10,12%,
não atingindo a meta atuarial de 12,86%. Entretanto, tal resultado, influenciado pelo desempenho atípico do segmento de
renda variável no mercado brasileiro, não comprometeu o equacionamento do Plano PRV, porque foi compensado pelo superávit acumulado do Plano. Os estudos de otimização de alocação
73

AVALIAÇÃO ATUARIAL

do formados em proporção superior às expectativas traçadas,
em razão da permanência em atividade de parcela significativa
de participantes, já em condições de solicitar o benefício de
aposentadoria, o que contribui para equacionamento do déficit
técnico anterior dos resultados acumulados dos investimentos
obtidos no período 2008/2010, que superaram amplamente as
metas atuariais acumuladas, além do recebimento das reservas
de tempo de serviço passado, lastreado pelo Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial, firmado através do acordo
entre Prevdata e Dataprev. Sendo assim, mediante cumprimento
deste acordo, o Plano encontra-se solvente e em equilíbrio.
Em nossa opinião, os riscos mais significativos estão mitigados pela formação das provisões matemáticas individuais, pela
constituição de reservas de contingência decorrentes de resultados superavitários e da alocação otimizada dos investimentos
dos recursos garantidores do Plano.

Adesão de Parcipantes

Plano CV – Prevdata II

2500

Em 2010, o plano totalizava 2.264 participantes (951 mulheres e 1.313 homens). Deste total, 1.702 são participantes fundadores, ou seja, 75% vieram do Plano PRV. Pelo gráfico, a seguir,
pode-se observar a distribuição dos ativos por sexo e faixa etária.
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Taxa de Crescimento de Benefícios
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49 a 53
44 a 48

Em 2010, o Plano possuía 12 pensionistas e 4.611 dependentes dos participantes (2.692 do sexo feminino e 1.907 do
sexo masculino). Não há, ainda, aposentados, devido às elegibilidades do Plano, conforme a seguir.

39 a 43
34 a 38
29 a 33
24 a 28

Assistidos

0 a 18
400

Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco
Atuário dos Planos
MIBA 305

300

200

100
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Masculino

100

200

300

400

Feminino

Evolução da Adesão de Participantes
Quando o Plano CV Prevdata II iniciou, em janeiro de 2009,
possuía 235 participantes. A evolução das participações, conforme gráfico, a seguir, deu-se pelas regras da adesão incentivada
e pela campanha realizada pela Prevdata junto aos empregados
da Patrocinadora, Dataprev.
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Pensão

Quantidade de Pensionistas

12

Idade Média Atual

45

Sexo Feminino

5

Sexo Masculino
Benefício Médio (R$)
Folha de Benefício Mensal (R$)

1,00% a.a.
0% a.a.

Capacidade Salarial

100%

Capacidade de Benefício

100%

Tábua Geral – Ativo

AT83

Tábua Geral
Anuidades de Pensão – Ativos

AT 83

Tábua – Risco Morte
Pensão/Capitalização

AT83

Tábua de entrada em invalidez

19 a 23

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2011.

0,00 a.a.

Taxa de Crescimento Salarial (Ativos)

DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

54 a 58

6% a.a.

Taxa de Rotatividade (Ativos)

2000

1000

59 ou mais

Taxa real anual de Juros

IAPB-57

Tábua de mortalidade de inválidos

IAPB-57

Tábua de Expectativa de Sobrevida

Ambos os Sexos 2009
IBGE 2010

Hipótese sobre Composição
de Família de Pensionistas

Experiência Prevdata

O indexador utilizado no Plano é a Variação da Cota por recálculo anual do benefício de Rendas Programadas e INPC para
o valor de benefício de Renda Mensal Vitalícia. O regime financeiro para os benefícios de aposentadoria em geral e pensão
por morte foi o de Capitalização, que possibilita a acumulação
progressiva das reservas necessárias à manutenção das rendas previstas no regulamento até a data em que o participante
cumprir os requisitos para a aquisição dos benefícios. Para os
Auxílios, Despesas Administrativas e Resgate o regime foi o
de Repartição Simples, cujo custo normal é fixado com base
no valor das despesas ocorridas no exercício anterior, e não há
geração de reservas.

7
173,41
2.160,14

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na
apuração do Exigível Atuarial foram:
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Benefícios
O participante deste Plano poderá solicitar a renda programada após cumprir as elegibilidades descritas no Regulamento.
A base cadastral indica que 842 participantes poderão solicitar
a renda programada a partir do ano de 2014. No gráfico, a seguir, observa-se que no ano de 2045 todos os 2.264 participantes poderão estar aposentados.
Em 2010, existiam 40 participantes afastados por auxílio
doença/acidente do trabalho.

Composição das Contas do Plano em Cotas
Contas

Quantidade

200

42

44

20

20

38

40

20

36

20

20

32

34

20

20

28

30

20

26

20

20

22

24

20

20

18

20

20

20

14

0
16

12.904.617,9652
2.786.375,9158

Evolução das Provisões de Novembro e Dezembro/2010
As Provisões Matemáticas oscilaram dentro do previsto.
A Provisão dos benefícios a Conceder está em conformidade
com o número de adesões, e a provisão dos Benefícios Concedidos, oscilou dentro do esperado.

100

20

Conta Básica de Patrocinador

Gestão Administrativa no mês
A Conta Coletiva do Fundo Administrativo para Gestão do
Passivo e a Sobrecarga Administrativa para Gestão do Ativo totalizam, respectivamente, R$101.163,47 e R$14.252,61.

300

20

13.239.970,0039

Conta Coletiva para Custeio
dos Benefícios Não-Programáveis

400

Ano

Valor em Cotas

Conta Básica de Participante

Variações

%

Patrimônio de Cobertura do Plano

Descrição

Novembro/2010
31.676.398,69

35.355.502,70

3.679.104,01

11,61

Provisões Matemáticas

31.676.398,69

35.355.502,70

3.679.104,01

11,61

342.614,68

389.539,75

46.925,07

13,70

342.614,68

389.539,75

46.925,07

13,70

342.614,68

389.539,75

46.925,07

13,70

Benefícios Concedidos
Benefício Contribuição Variável Estruturado em Regime
de Capitalização - Programado
Saldo de Contas dos Assistidos
Renda de Pensão Por Morte

Dezembro/2010

342.614,68

389.539,75

46.925,07

13,70

31.333.784,01

34.965.962,95

3.632.178,94

11,59

31.333.784,01

34.965.962,95

3.632.178,94

11,59

Saldo de Contas

31.333.784,01

34.965.962,95

3.632.178,94

11,59

Patrocinadora

13.949.859,01

15.596.521,27

1.646.662,26

11,80

Saldo de Contas dos Participantes

17.383.925,00

19.369.441,68

1.985.516,68

11,42

Participantes

14.284.438,51

16.001.827,75

1.717.389,24

12,02

3.099.486,49

3.367.613,93

268.127,44

8,65

Benefícios a Conceder
Contribuição Variável

Conta Coletiva para Custeio dos Benefícios Não Programáveis
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Balanço Atuarial
O balanço atuarial do Plano CV – Prevdata II é o detalhamento dos valores futuros dos benefícios a conceder e concedidos, e as
contribuições futuras a serem arrecadadas dos ativos, patrocinadoras e assistidos
ATIVO
Patrimônio Previdencial

PASSIVO
35.355.502,70 Despesas Futuras

35.355.502,70

Receitas Futuras

- Benefícios Concedidos

389.539,75

Contribuição em Atraso

- Benefícios a Conceder

34.965.962,95

Jóia

- Superávit Técnico
Total

35.355.502,70

Custo (em %)

Total

0,00
35.355.502,70

Nos últimos 24 meses, houve redução significativa da ocorrência de auxílio doença/acidente, devido aos controles mais
rigorosos da Previdência Social. A redução nas concessões impactou no ajuste do custo, que foi reduzido, aproximadamente,
em 50% para o próximo exercício.

ticipante e do valor Portado. Para a gestão do ativo, incidirá o
percentual de 0,042% sobre o Ativo Líquido do Plano, no último
dia útil do mês.
No exercício de 2011, a partir de março, será implementado
o percentual de 2% sobre as Contribuições Normais Básicas do
Participante e da Patrocinadora para formação de Fundo Administrativo, que objetiva garantir o custeio de contencioso, a ser
transferido para o PGA.
O percentual incidente sobre as contribuições normais, para
custeio das despesas previdenciárias relativas aos riscos, foi
ajustado de 10% para 5%, conforme resultado da avaliação
atuarial, com vigência a partir de 01/03/2011.
O desconto da Contribuição Normal Básica, para Custeio do
Risco e da Gestão do Passivo do Plano, reduz-se de 13% para
10%. Sobre as Contribuições Adicionais e Aportes (Portabilidade), permanece o desconto único de 3% para Gestão do Passivo
do Plano. O Plano de Custeio apresentado neste Parecer passa a
vigorar a partir de 01/03/2011.

Plano de Custeio
Para a gestão do passivo, o custeio da sobrecarga administrativa, no exercício de 2011, corresponderá a 3% das Contribuições Normais Básicas, das Contribuições Adicionais do par-

Fluxo Atuarial
O estudo atuarial foi elaborado para projetar os fluxos de caixa em longo prazo, confrontando as receitas previdenciárias com
as despesas dos planos de benefícios. A projeção do Fluxo Atua-

Aposentadorias

12,60

Invalidez

0,17

Pensão Por Morte

0,18

Auxílio Doença

0,35

Administração (carregamento) *

0,70

Total
14,00
* 0,42% para o custeio da gestão do Passivo do Plano e 0,28% para
formação de Fundo Administrativo, que objetiva garantir o custeio de
contencioso a ser transferido ao PGA, ou seja, no exercício de 2011, a
partir de março, o custo para as despesas administrativas totalizará
0,70%.
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rial foi realizada considerando reposição integral dos que se desligam por falecimento, invalidez ou aposentadoria e crescimento
real, conforme a meta definida no Planejamento Estratégico até
2014, e a partir de então, 30 novas adesões a cada ano.
Para auxiliar a elaboração da Política de Investimentos foi
verificada a evolução dos controles de riscos, adotando o modelo de ALM – Asset Liability Management, ferramenta utilizada
no gerenciamento de ativos e passivos. A nova ferramenta complementa o Fluxo Atuarial e capta diversos cenários, tomando
como base os recursos e compromissos assumidos, de acordo
com as características de mercado e da massa populacional do
Plano de Benefícios.

nefícios, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas
em consonância com Regulamento do Plano CV – Prevdata II.
Interpretamos os dispositivos legais e identificamos as
particularidades de cada participante, extraídas da base de
dados cadastrais, posicionada em 31/12/2010, e de informações fornecidas pela Sociedade de Previdência Complementar
da Dataprev – Prevdata à S Tinoco – Consultores Associados
em Previdência Complementar Ltda. que, após a realização de
testes apropriados, considerou-os adequados para fins desta
avaliação atuarial.
O plano está estruturado na modalidade de Contribuição
Variável, no regime financeiro de Capitalização, pelo método de
Capitalização Financeira.
A situação atuarial do Plano, avaliada em função dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses
atuariais, apresentou em 31/12/2010 resultado de Equilíbrio
Técnico.
Por tratar-se de plano estruturado na modalidade Contribuição Variável, tanto na fase de capitalização como na fase de
percepção dos benefícios, a obrigação do Plano para com os
seus participantes limita-se ao saldo de conta individual, conforme formulação constante em Nota Técnica Atuarial vigente,
justificando, assim, tal Equilíbrio Técnico.
Em nosso entendimento, os riscos de maior impacto estão
mitigados: o do investimento dos recursos garantidores pelo
desenho do Plano e pelas verificações das diversas simulações
testadas pelo ALM; e o dos benefícios não programáveis ou de
risco pela formação dos recursos acumulados na conta coletiva
constituída para custear esses riscos.

Rentabilidade do Plano
A rentabilidade alcançada no exercício totalizou 13,09%,
superando a meta atuarial de 12,86%.
20%

15%
12,86%

13,09%

10%

5%

0
Meta Atuarial
Rentabilidade

PARECER ATUARIAL
Plano de Contribuição Variável
(CV – PREVDATA II)

Novos Conselheiros Deliberativos
Congresso Abrapp

Novos Conselheiros Fiscais

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2011.
Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco
Atuário dos Planos
MIBA 305

A presente avaliação foi desenvolvida, especificamente,
para dimensionar a situação financeiro-atuarial do Plano de Be78

Palestra do Programa “Prevdata vai até você”

Flávio Uchôa, do Comitê de Investimentos, e o diretor de Administração e Finanças da Prevdata, Carlos Eduardo Gomes Villar

Dataprev Ceará

Dataprev Pernambuco

Dataprev Paraíba
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Dataprev Santa Catarina

