




[Em conformidade com a Resolução CGPC Nº 23, de 06/12/2006]
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Palavra da Diretoria Executiva

Caro Participante,

Apesar de ter sido ainda fortemente influenciado pelos impactos da crise financeira 
internacional, o ano de 2009 pode ser considerado como um período de bons resulta-
dos para a Fachesf. Prova disso foi a rentabilidade positiva de 18,95% em relação a sua 
meta atuarial (IGP-M + 6% a.a.), o que significa que a Fundação conseguiu acumular, 
através do retorno dos seus investimentos, mais do que o mínimo esperado para ga-
rantir o cumprimento dos seus compromissos futuros.  

Além disso, a entidade alcançou, em dezembro, um superávit da ordem de R$ 328 
milhões, resultado possível, sobretudo, devido a sua Política de Investimentos que, 
mesmo numa época mais turbulenta, foi capaz de evitar grandes transtornos para a 
Fundação e seus Participantes.

Uma outra importante ação realizada em 2009 para proteger o patrimônio da Fachesf 
foi o recadastramento de todos os Assistidos (Aposentados e Pensionistas). A iniciati-
va, que passa a funcionar em caráter permanente, possibilita um gerenciamento mais 
eficaz do pagamento das suplementações, evitando que benefícios sejam pagos de 
forma indevida e tragam prejuízo para os planos previdenciários da Fundação. 

Na área de saúde, uma série de ações de gestão também foi desenvolvida para equili-
brar financeiramente o Fachesf-Saúde. Da negociação de novos contratos a mudanças 
no formato de adesão, todas as medidas foram focadas na redução das despesas dos 
Planos sem a perda de qualidade no serviço prestado a todos os beneficiários.

Em relação ao aperfeiçoamento da nossa gestão interna, foi implantado o Projeto de 
Mapeamento de Processos Organizacionais. Esse trabalho teve como objetivo a cria-
ção de um modelo de gestão que assegure a eficiência operacional necessária para 
alcançar os resultados esperados pelos diversos atores envolvidos na organização. 

Para manter essa engrenagem funcionando, foi capacitada uma Unidade de Gestão 
de Processos (UGP), composta por empregados indicados por cada diretoria e supe-
rintendência, responsável pela continuidade do Projeto, fluidez da comunicação, inte-
gração entre os setores e solução de problemas relacionados às rotinas da entidade.

Nas páginas a seguir, apresentaremos todas as informações referentes ao Exercício de 
2009, em atendimento às exigências do Conselho de Gestão da Previdência Comple-
mentar (CGPC), através da Resolução n.º 23, de 06/12/2006, que determina o envio do 
Relatório Anual impresso para todos os Participantes das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar, contendo os dados relevantes da gestão econômico-financeira 
registrados no ano anterior. 

Clayton Ferraz de Paiva    |   Luiz Ricardo da Câmara Lima   |    Robstaine Alves Saraiva 
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Desempenho dos Investimentos

Da avaliação dos resultados dos investimentos da Fachesf relativos ao ano de 2009, conclui-se que 
os mesmos obtiveram um excelente desempenho, especialmente quando comparados aos resul-
tados do ano anterior, refletindo a recuperação do mercado financeiro como um todo frente à crise 
financeira global ocorrida em 2008. 

No ano de 2009, os investimentos da Fachesf atingiram uma rentabilidade nominal1 positiva de 
23,92%, ficando com uma rentabilidade real2 positiva de 18,95%, em relação à Meta Atuarial 
(IGP-M+6% a.a.).

No segmento de Renda Variável, o resultado foi 73,08% positivo, em 2009. Destaca-se o segmento 
de investimentos em Bolsa de Valores, cuja valorização foi de 73,65% no mesmo período, ficando, 
no entanto, com uma rentabilidade real negativa de 4,93%, em relação ao Ibovespa.

Os investimentos em Renda Fixa apresentaram uma rentabilidade nominal positiva de 15,97%, e 
uma rentabilidade real também positiva de 11,32%, em relação à Meta Atuarial. 

No segmento de Imóveis, a rentabilidade nominal no ano de 2009 foi positiva em 9,12%, ficando 
com uma rentabilidade real positiva de 4,74%, em relação à Meta Atuarial.

No segmento de Operações com Participantes, a rentabilidade nominal no ano de 2009 foi positiva 
em 6,12%, ficando com uma rentabilidade real positiva em 1,86%, em relação à Meta Atuarial.

A valorização das cotas dos Planos em 2009 (17,27% no Plano BD; 24,54% no Plano BS e 25,89% no 
Plano CD) foi superior à Meta Atuarial registrada no mesmo período: em 12,57%, para o Plano BD; 
19,54%, para o Plano BS e 20,84%, para o Plano CD.

Esse desempenho foi o principal fator que levou à constituição do superávit técnico-atuarial total 
de R$ 328 milhões, apurado antes da revisão dos contratos com a Patrocinadora Chesf, em 31 de 
dezembro de 2009, sendo: R$ 156 milhões no Plano BD; R$ 166 milhões no Plano BS; e R$ 6 milhões 
no Plano CD.

Após a revisão dos contratos com a Patrocinadora Chesf, em 31 de dezembro de 2009, o superávit 
consolidado dos Planos passou a ser de R$ 124 milhões, sendo:  R$ 0,036 milhões para o Plano BD; 
R$ 118 milhões para o Plano BS e R$ 6 milhões para o Plano CD.

Os recursos do Programa de Investimentos, em dezembro de 2009, totalizaram R$ 3,653 bilhões, 
representando um crescimento de 29,28% em relação a dezembro de 2008. Esse expressivo cres-
cimento ocorreu, principalmente, devido à excelente rentabilidade registrada pelos investimentos 
da Fachesf no ano de 2009. 

1 Rentabilidade Nominal: resultado financeiro do investimento, sem descontar as perdas decorrentes da inflação;
2 Rentabilidade Real: resultado financeiro dos investimentos da Fachesf em relação à Meta Atuarial (IGP-M + 6% a.a.);
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A gestão dos investimentos da Fachesf encon-
tra-se estruturada de acordo com a Política de 
Investimentos aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo, em 09 de dezembro de 2009. Os princi-
pais aspectos dessa estrutura contemplam:

I. Diversificação:
Em relação aos gestores das carteiras e 
fundos, sendo adotada a gestão interna – 
equipe da própria Fachesf e a gestão ter-
ceirizada com instituições especializadas;
Em relação aos ativos e veículos de inves-
timentos; 

II. Alocação dos ativos de acordo com as 
necessidades dos passivos atuariais dos 
planos de benefícios;

III. Centralização dos serviços de Custódia 
e Controladoria;

IV. Monitoramento do risco de mercado 
pela técnica da “Divergência não Plane-
jada (DnP) e Benchmark Value-at-Risk 
(B-VaR)3, e do risco de crédito através do 
acompanhamento da classificação de ris-
co (“Rating”).

Com essa estrutura, a Fachesf diversifica o ris-
co de gestão, otimiza a relação custo x bene-
fício com a administração de recursos e possi-
bilita um maior intercâmbio de informações e 
de tecnologia com o mercado financeiro e de 
capitais.

3 Benchmark Value-at-Risk (B-VaR): Representa a perda 
máxima esperada por desvalorização dos ativos em re-
lação a um indicador de referência, no prazo e intervalo 
de confiança definidos.

Gestão dos Investimentos 
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Política de Investimentos
Resumo

Os resumos das Políticas de Investimentos, exercício 2010, dos Planos BD (Benefício Definido), BS 
(Saldado de Benefício) e CD (Contribuição Definida), abaixo descritos, foram extraídos da Política de 
Investimentos da Fachesf, aprovada pelo Conselho Deliberativo em 09 de dezembro de 2009. Es-
sas Políticas têm como objetivo principal direcionar as ações e processos na área de investimentos, 
visando a aplicação e gestão dos recursos financeiros dos Planos de Benefícios, de forma a atender 
aos compromissos com pagamentos de benefícios de natureza vitalícia a todos os Participantes, 
Assistidos e Beneficiários, dos respectivos Planos.

Plano de Benefícios - Plano BD - CNPB: 19.800.020-29

Ata do Conselho Deliberativo - Data: 09/12/2009

Meta Atuarial do Plano de Benefício:    Indexador - IGPM                   Taxa de Juros - 6 % a.a

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Clayton Ferraz de Paiva

DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

São considerados elegíveis os ativos e veículos de
investimentos permitidos pela legislação em vigor, em
especial a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de
2009, do Conselho Monetário Nacional, que atendam às
exigências das Políticas de Investimento específicas dos
Fundos de Investimento e Carteiras Administradas.

AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS

O Risco de Mercado caracteriza-se pela possibilidade de
desvalorização dos ativos, em função das oscilações dos preços.

O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência
das contrapartes (emissores de títulos e valores mobiliários eventualmente adquiridos
pela Fachesf), podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras superiores ao
montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como, dos rendimentos
e/ou do valor do principal dos títulos e valores mobiliários.

O risco de liquidez ocorre quando uma transação não pode ser
efetuada aos preços de mercado prevalecentes, em razão do tamanho da posição
quando comprada ao volume normalmente negociado.

Risco Operacional caracteriza-se pela possibilidade de perdas
potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles
defeituosos ou falha humana, a qual inclui as situações em que as operações não são
executadas, resultando, às vezes, em penalidades.

O risco legal caracteriza-se pela possibilidade de perdas decorrentes da
inobservância ou diferentes interpretações de aspectos legais que envolvam os
compromissos e obrigações contratadas.

O risco sistêmico pode ser definido, em linhas gerais, como a
possibilidade de ruptura em face de um contágio progressivo em outros participantes de
um sistema, a partir de problemas de funcionamento em uma das partes integrantes
desse sistema.

Risco de Mercado:

Risco de Crédito:

Risco de Liquidez:

Risco Operacional:

Risco Legal:

Risco Sistêmico:

Os investimentos administrados pela Fachesf estão sujeitos aos seguintes riscos:

A Fachesf adotará procedimentos específicos para mitigar e controlar cada tipo de risco.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O PLANO

SEGMENTO

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Operações com
Participantes

Investimentos
Estruturados

Investimentos
no Exterior

Mínimo (%)

0

0

0

0

0

0

Máximo (%)

90

30

5

12

15

5

Alvo (%)

68

18

1

5

7

1
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Plano de Benefícios - Plano BS- CNPB: 20.010.022-38

Ata do Conselho Deliberativo - Data: 09/12/2009

Meta Atuarial do Plano de Benefício:    Indexador -  IGPM                   Taxa de Juros - 6 % a.a

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Clayton Ferraz de Paiva

DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

São considerados elegíveis os ativos e veículos de
investimentos permitidos pela legislação em vigor, em
especial a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de
2009, do Conselho Monetário Nacional, que atendam às
exigências das Políticas de Investimento específicas dos
Fundos de Investimento e Carteiras Administradas.

AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS

O Risco de Mercado caracteriza-se pela possibilidade de
desvalorização dos ativos, em função das oscilações dos preços.

O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência
das contrapartes (emissores de títulos e valores mobiliários eventualmente adquiridos
pela Fachesf), podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras superiores ao
montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como, dos rendimentos
e/ou do valor do principal dos títulos e valores mobiliários.

O risco de liquidez ocorre quando uma transação não pode ser
efetuada aos preços de mercado prevalecentes, em razão do tamanho da posição
quando comprada ao volume normalmente negociado.

Risco Operacional caracteriza-se pela possibilidade de perdas
potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles
defeituosos ou falha humana, a qual inclui as situações em que as operações não são
executadas, resultando, às vezes, em penalidades.

O risco legal caracteriza-se pela possibilidade de perdas decorrentes da
inobservância ou diferentes interpretações de aspectos legais que envolvam os
compromissos e obrigações contratadas.

O risco sistêmico pode ser definido, em linhas gerais, como a
possibilidade de ruptura em face de um contágio progressivo em outros participantes de
um sistema, a partir de problemas de funcionamento em uma das partes integrantes
desse sistema.

Risco de Mercado:

Risco de Crédito:

Risco de Liquidez:

Risco Operacional:

Risco Legal:

Risco Sistêmico:

Os investimentos administrados pela Fachesf estão sujeitos aos seguintes riscos:

A Fachesf adotará procedimentos específicos para mitigar e controlar cada tipo de risco.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O PLANO

SEGMENTO

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Operações com
Participantes

Investimentos
Estruturados

Investimentos
no Exterior

Mínimo (%)

0

0

0

0

0

0

Máximo (%)

90

30

5

12

15

5

Alvo (%)

71

6

5

16

1

1

Plano de Benefícios - Plano CD - CNPB: 20.010.021-65

Ata do Conselho Deliberativo - Data 09/12/2009

Índice de Referência do Plano de Benefício:    Indexador -  IGPM                   Taxa de Juros - 6 % a.a

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado: Clayton Ferraz de Paiva

DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

São considerados elegíveis os ativos e veículos de
investimentos permitidos pela legislação em vigor, em
especial a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de
2009, do Conselho Monetário Nacional, que atendam às
exigências das Políticas de Investimento específicas dos
Fundos de Investimento e Carteiras Administradas.

AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS

O Risco de Mercado caracteriza-se pela possibilidade de
desvalorização dos ativos, em função das oscilações dos preços.

O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência
das contrapartes (emissores de títulos e valores mobiliários eventualmente adquiridos
pela Fachesf), podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras superiores ao
montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como, dos rendimentos
e/ou do valor do principal dos títulos e valores mobiliários.

O risco de liquidez ocorre quando uma transação não pode ser
efetuada aos preços de mercado prevalecentes, em razão do tamanho da posição
quando comprada ao volume normalmente negociado.

Risco Operacional caracteriza-se pela possibilidade de perdas
potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles
defeituosos ou falha humana, a qual inclui as situações em que as operações não são
executadas, resultando, às vezes, em penalidades.

O risco legal caracteriza-se pela possibilidade de perdas decorrentes da
inobservância ou diferentes interpretações de aspectos legais que envolvam os
compromissos e obrigações contratadas.

O risco sistêmico pode ser definido, em linhas gerais, como a
possibilidade de ruptura em face de um contágio progressivo em outros participantes de
um sistema, a partir de problemas de funcionamento em uma das partes integrantes
desse sistema.

Risco de Mercado:

Risco de Crédito:

Risco de Liquidez:

Risco Operacional:

Risco Legal:

Risco Sistêmico:

Os investimentos administrados pela Fachesf estão sujeitos aos seguintes riscos:

A Fachesf adotará procedimentos específicos para mitigar e controlar cada tipo de risco.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O PLANO

SEGMENTO

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Operações com
Participantes

Investimentos
Estruturados

Investimentos
no Exterior

Mínimo (%)

0

0

0

0

0

0

Máximo (%)

80

40

5

12

10

5

Alvo (%)

48

37

1

6

6

2
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A íntegra da Política de Investimentos encontra-se à disposição dos Participantes e Assistidos na gerência de investimentos 
da Fachesf.

LIMITES PARA DIVERSIFICAÇÃO

I) para a aquisição de títulos públicos federais, o limite é de 80% dos recursos garantidores do plano;
II) para a aquisição de títulos e valores mobiliários de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen, classificados pela
Fachesf como baixo risco de crédito, os limites são: (i) até 3% dos recursos garantidores do plano e (ii) até 10% do patrimônio
líquido de uma mesma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen, considerando a soma dos recursos
administrados pela Fundação;
III) para a aquisição de títulos e valores mobiliários de companhia aberta com registro na CVM, os limites são: (i) até 10% dos
recursos garantidores do plano e (ii) até 25% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários, considerando a soma dos
recursos administrados pela Fundação;
IV) para aquisição de cotas de FIDCs/FICFIDCs, classificados pela Fachesf como baixo risco de crédito, os limites são: (i) até 10%
dos recursos garantidores do plano e (ii) até 25% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC, considerando a soma dos
recursos administrados pela Fundação; e
V) as aquisições dos títulos citados nos itens II e III acima também estão sujeitas a avaliação de risco específica, além de outros
limites mais restritivos que possam ser estabelecidos pelo Comitê de Investimentos.

I) até 40% dos recursos garantidores do plano para ações negociadas no segmento Novo Mercado da BM&Fbovespa;
II) até 40% dos recursos garantidores do plano para ações negociadas no segmento Nível 2 da BM&Fbovespa;
III) até 20% dos recursos garantidores do plano para ações negociadas no segmento Nível 1 da BM&Fbovespa;
IV) até 5% dos recursos garantidores do plano para ações negociadas no segmento Bovespa Mais da BM&Fbovespa;
V) até 10% dos recursos garantidores do plano para ações de emissão de companhias abertas não mensionadas nos itens
acima, bem como em cotas de fundos de índice referenciados em ações admitidas à negociação em bolsa de valores;
VI) até 10% dos recursos garantidores do plano em títulos e valores mobiliários de emissão de SPE; e
VII) até 3% dos recursos garantidores do plano nos demais investimentos classificados no segmento de renda variável.

I) até 5% dos recursos garantidores do plano em empreendimentos imobiliários (desenvolvimento);
II) até 5% dos recursos garantidores do plano em imóveis para aluguel e renda; e
III) até 2% dos recursos garantidores do plano em outros imóveis.

I) até 12% dos recursos garantidores do plano em empréstimo aos participantes e assistidos; e
II) a Fachesf manterá a sua política de não conceder financiamento imobiliário aos participantes e assistidos.

I) até 10% dos recursos garantidores do plano em cotas de fundos de investimento em participações e em cotas de fundos de
investimentos em cotas de fundos de investimento em participações (FIP e FIC/FIP);
II) até 5% dos recursos garantidores do plano em cotas de fundos de investimento em empresas emergentes (FIEE);
III) até 5% dos recursos garantidores do plano em cotas de fundos de investimento imobiliário; e
IV) até 5% dos recursos garantidores do plano em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (não institucional).

Visando a redução dos diversos tipos de riscos inerentes à alocação de recursos e de acordo com o que determina a resolução nº 3.792/09 do Conselho
Monetário Nacional e a macroalocação por segmento definida nos estudos de ALM, a Fachesf adotará limites máximos de alocação e de concentração
por títulos e por emissor, tanto em relação aos recursos garantidores dos planos de benefícios como em relação aos recursos dos emissores. Seguem
abaixo os principais limites da Política de Investimento:

RENDA FIXA

(Planos BD, BS e CD)

RENDA VARIÁVEL

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS

INVESTIMENTOS
ESTRUTURADOS

DIRETRIZES PARA OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

I) avaliação prévia dos riscos envolvidos;
II) existência de sistemas de controles internos adequados às suas operações;
III) registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros;
IV) atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação como contraparte central garantidora da operação;
V) depósito de margem limitado a quinze por cento da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou fundo de investimento; e
VI) valor total dos prêmios de opções pagos limitado a cinco por cento da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores
mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou
fundo de investimento.

A Fachesf pode realizar operações com derivativos, desde que sejam observadas, cumulativamente, as condições estabelecidas pela Resolução do CMN
nº 3.792/09, isto é:

Para verificação dos limites estabelecidos nos itens V e VI acima não serão considerados os títulos recebidos como lastro em operações compromissadas.

(Planos BD, BS e CD)

GESTÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

A Fachesf adotará as modalidades de gestão interna e gestão externa.
Os custos diretos com a gestão dos recursos (gestão interna, consultoria, custódia, sistemas de acompanhamento e controle etc.) são aqueles
explicitados no Orçamento da Fachesf para esse ano, aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Com relação à gestão externa, os custos gerenciados pela Fachesf são aqueles correspondentes à remuneração dos gestores de fundos investimento e
carteiras administradas, representados pela taxa de administração e performance, quando aplicável.
A política de remuneração de gestores e pagamento de corretagem é definida pelo Comitê de Investimentos da Fachesf, em função das especificidades
dos serviços prestados pelas corretoras e gestores dos fundos exclusivos e carteiras administradas, tendo como referência os valores praticados pelo
mercado.

(Planos BD, BS e CD)

O processo de seleção deverá ter critérios específicos para cada especialidade.
Na seleção e avaliação de Fundos de Investimentos não convencionais, assim definidos como: Fundos Multimercados Institucionais, Fundos
Multimercados classificados pela Resolução CMN n° 3.792/09 no segmento Investimentos Estruturados, Fundos de Investimentos em Dívida Externa –
FIDE, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC e Fundos de Investimentos em Private Equity, a Fachesf deverá observar critérios
específicos a serem definidos e aprovados pelo Comitê de Investimentos.

A íntegra da Política de Investimentos encontra-se à disposição dos Participantes e Assistidos na Gerência de Investimentos da Fachesf.

CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO - ADMINISTRADORES E GESTORES DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS  (Planos BD, BS e CD)
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Demonstrativo de Investimentos dos
Planos de Benefícios
Resumo do Exercício 2009

Na gestão dos recursos dos planos de benefícios (BD, BS e CD), a Fachesf adota o critério de 
UNIFUNDO, ou seja, não há segregação real dos ativos por plano, com exceção dos recursos 
alocados no segmento de Operações com Participantes - Empréstimos. Assim, o resultado to-
tal dos investimentos é distribuído entre os três planos, proporcionalmente às suas reservas. 
Está prevista para 2010 a segregação dos ativos por plano de benefícios, conforme consta na  
Política de Investimentos de 2010.

[ 1. Alocação dos Recursos Totais Aplicados · Por segmento ]

[ 2. Alocação dos Recursos Totais Aplicados · Por segmento e Plano de Benefícios ]

O objetivo do quadro a seguir é demonstrar a evolução da alocação dos recursos por segmento, de 
2008 para 2009. Observa-se que as alocações por segmento estão dentro dos limites estabelecidos 
pela legislação em vigor (quando da elaboração da política de investimentos - Resolução CMN nº 
3.456, de 01 de junho de 2007) e pela Política de Investimentos da Fachesf.

O quadro abaixo apresenta a distribuição do total dos recursos, virtualmente alocados por plano de 
benefícios e por segmento de aplicação.

POSIÇÃO EM DEZEMBRO/2008 DEZEMBRO/2009

SEGMENTOS

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS

(A)

(B)

TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS

VALOR (R$)
% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS

VALOR (R$)
% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS

LIMITES (% DOS
RECURSOS APLICADOS)

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO

MÁXIMO
(Res. 3.456/07)

2.133.926.406

484.447.215

39.831.250

161.993.655

2.820.198.526

75,67

17,18

1,41

5,74

100,00

2.671.696.642

751.576.669

37.245.531

192.742.795

3.653.261.637

73,13

20,57

1,02

5,28

100,00

60 a 100

0 a 30

0 a 05

0 a 10

100

50

8

15

OBS.: NÃO INCLUI VALORES A RECEBER. (A)   INCLUI: FUNDOS DO SEGMENTO DE RENDA FIXA E DEBÊNTURES.
(B)  INCLUI: AÇÕES E FUNDOS DE INFRA-ESTRUTURA; AÇÕES-BOVESPA E FUNDOS DE AÇÕES.

SEGMENTOS

RENDA FIXA (A)

(B)RENDA VARIÁVEL

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS

TOTAL DOS
RECURSOS
APLICADOS

VALOR (R$)
% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS
DO PLANO

(A)  INCLUI: FUNDOS DO SEGMENTO DE RENDA FIXA E DEBÊNTURES.
(B)  INCLUI: AÇÕES E FUNDOS DE INFRA-ESTRUTURA; AÇÕES-BOVESPA E FUNDOS DE AÇÕES.

PLANO BD - 53,31%

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)
% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS
DO PLANO

% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS
DO PLANO

% DO TOTAL
DE RECURSOS
APLICADOS
DO PLANO

PLANO BS - 22,94% PLANO CD - 23,35% PLANOASSISTENCIAL -0,41%

TOTAL DOS
RECURSOS
APLICADOS

(R$)

1.517.363.720

314.434.072

23.026.426

92.594.995

1.947.419.213

77,92

16,15

1,18

4,75

100,00

671.863.424

105.067.780

9.902.280

51.243.398

838.076.882

80,17

12,54

1,18

6,11

467.668.367

332.074.817

4.316.826

48.904.402

852.964.411

54,83

38,93

0,51

5,73

100,00 100,00 100,00

14.801.131

-

-

-

14.801.131

100,00

-

-

-

2.671.696.642

751.576.669

37.245.531

192.742.795

3.653.261.637

POSIÇÃO EM 31/12/2009
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[ 3. Rentabilidade]

3. 1  Rentabilidade Patrimonial por Plano

3. 2  Rentabilidade das Aplicações por Segmento

A rentabilidade patrimonial considera, além dos resultados dos investimentos, a rentabilidade 
(IGPM + 6% ao ano) dos contratos firmados com a patrocinadora (CHESF), dentre outras rubricas. 
O demonstrativo das rentabilidades mostra que, em relação a 31 de dezembro de 2008, as reservas 
dos participantes dos Planos BD, BS e CD, em 31 de dezembro de 2009, tiveram um aumento nomi-
nal de 17,27%, 24,54% e 25,89%, respectivamente.       
   

A rentabilidade das aplicações é calculada pelo método da Taxa Interna de Retorno (TIR) de 
modo a considerar as entradas e saídas de recursos diárias. O retorno dos investimentos influen-
cia diretamente o valor das quotas dos planos de benefícios, cuja rentabilidade foi apresentada  
no quadro anterior.           
        

No quadro abaixo apresentamos um comparativo entre o percentual dos recursos aplicados, por 
plano de benefícios, com os limites estabelecidos pela Política de Investimentos e pela legislação 
em vigor (quando da elaboraçao da política de investimentos).

Conforme quadro acima verificamos que os percentuais dos recursos alocados em cada um dos 
segmentos encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos e pela 
legislação em vigor.

SEGMENTOS

RENDA FIXA (A)

RENDA VARIÁVEL (B)

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS

% DOS
RECURSOS
APLICADOS

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO

(A)  INCLUI: FUNDOS DO SEGMENTO DE RENDA FIXA E DEBÊNTURES.
(B)  INCLUI: AÇÕES E FUNDOS DE INFRA-ESTRUTURA; AÇÕES-BOVESPA E FUNDOS DE AÇÕES.

PLANO BD PLANO BS PLANO CD

77,92

16,15

1,18

4,75

POSIÇÃO EM 31/12/2009

% DOS
RECURSOS
APLICADOS

% DOS
RECURSOS
APLICADOS

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO

LIMITE MÁXIMO
PARA TODOS OS PLANO

(Res. 3.456/07)

60 a 100

0 a 25

0 a 5

0 a 10

80,17

12,54

1,18

6,11

55 a 100

0 a 30

0 a 5

0 a 12

54,83

38,93

0,51

5,73

45 a 100

0 a 40

0 a 5

0 a 12

100

50

8

15

PLANO DE
BENEFÍCIOS

BD

BS

CD

1 - IGPM + 6% a.a. (PARA O PLANO CD ESSE VALOR TEM SIDO ADOTADO COMO OBJETIVO DE RENTABILIDADE)

Mês atual

POSIÇÃO EM 31/12/2009

Últimos 12 (doze) meses Últimos 5 (cinco) anos Desde o início dos planos BS e CD

dez/2009 jan/2009 - dez/2009 jan/2005 - dez/2009 jun/2001 - dez/2009

Nominal
Real

IGPM Meta
Atuarial1

Nominal
Real

IGPM Meta
Atuarial1

Nominal
Real

IGPM Meta
Atuarial1

Nominal
Real

IGPM Meta
Atuarial1

-0,68%

2,88%

2,92%

-0,42%

3,15%

3,19%

-0,90%

2,65%

2,69%

17,27%

24,54%

25,89%

19,33%

26,71%

28,09%

12,57%

19,54%

20,84%

87,74%

103,68%

115,59%

242,01%

296,63%

313,37%

53,63%

66,67%

76,42%

72,75%

100,34%

108,79%

14,80%

24,55%

31,83%

5,27%

22,08%

27,24%

Rentabilidade calculada pelo método de cotas
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[ 4. Resumo das Aplicações]

4. 1  Segmento de Renda Fixa

[ DEBÊNTURES ] O quadro abaixo apresenta a posição em DEBÊNTURES da carteira própria de Renda 
Fixa da Fachesf.            
        

[ CARTEIRAS ADMINISTRADAS ] O quadro abaixo apresenta os valores alocados nas duas carteiras 
administradas criadas para atender aos estudos de ALM (Asset Liability Management) - “casamento 
do Ativo com o Passivo Atuarial”. A Carteira FACHESF ALM é composta por títulos indexados a índice 
de preços visando atender ao ALM Estratégico. A CARTEIRA FACHESF MULTIMERCADOS é composta 
por títulos públicos e privados criada para atender ao ALM Tático.     

SEGMENTOS

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS

VARIAÇÃO DO IGP-M NO PERÍODO

META ATUARIAL

CDI

IBOVESPA

(A)

(B)

TOTAIS

(A) INCLUI: FUNDOS DO SEGMENTO DE RENDA FIXA E DEBÊNTURES.
(B)  INCLUI: AÇÕES E FUNDOS DE INFRA-ESTRUTURA; AÇÕES-BOVESPA E FUNDOS DE AÇÕES.
(C) RENTABILIDADE REAL EM RELAÇÃO A(O).

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOMINAL REAL IGP-M REAL IGP-M+6%aa REAL CDI REAL IBOVESPA
(C) (C) (C) (C)

15,97%

73,08%

9,12%

6,12%

-1,72%

4,18%

9,88%

82,66%

23,92%

18,00%

76,11%

11,03%

7,97%

0,00%

6,00%

11,80%

85,85%

26,09%

11,32%

66,14%

4,74%

1,86%

-5,66%

0,00%

5,47%

75,33%

18,95%

5,54%

57,52%

-0,69%

-3,42%

-10,55%

-5,19%

0,00%

66,24%

12,78%

-36,51%

-5,24%

-40,26%

-41,90%

-46,19%

-42,97%

-39,85%

0,00%

-32,16%

Rentabilidade calculada pelo método da taxa interna de retorno

EMISSORA

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

SHOPPING CENTER TACARUNA S/A (SPE)

PROVISÃO SHOPPING CENTER TACARUNA S/A (SPE)

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

TELEMAR NORTE LESTE

(*)

TOTAL DEBÊNTURES

(*) PROVISÃO PARA AJUSTAR A VALOR DE AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. POSIÇÃO EM 31/12/2009

QUANTIDADE

149.000

2.847

-

53

2.054

-

VALOR CONTÁBIL R$ % DO SEGMENTO
DE RENDA FIXA

% DOS RECURSOS
TOTAIS APLICADOS

4.242

24.311.428

(10.229.188)

551.563

2.709.730

17.347.774

0,00%

0,91%

-

0,02%

0,10%

0,65%

0,00%

0,67%

-

0,02%

0,07%

0,47%

CARTEIRA ADMINISTRADA

CARTEIRA FACHESF ALM

CARTEIRA FACHESF MULTIMERCADOS

TOTAL

POSIÇÃO EM 31/12/2009

GESTOR

FACHESF/FGI

FACHESF/FGI

PATRIMÔNIO R$ % APLICADO NO
SEGMENTO DE RF

% DOS RECURSOS
TOTAIS APLICADOS

1.679.119.494

42.461.565

1.721.581.059

62,85%

1,59%

64,44%

45,96%

1,16%

47,12%



15

4. 2  Segmento de Renda Variável | Mercado de Ações

[ CARTEIRAS ADMINISTRADAS ] O quadro abaixo apresenta a relação das Carteiras Administradas 
com gestão da própria Fachesf e gestão terceirizada, no Mercado de Ações.    

[ FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ] As aplicações em fundos de 
investimentos Abertos e Fechados demonstram a estratégia da Fachesf de investir em ações de boa 
liquidez (fundos abertos) e em investimentos de natureza de private equity e ações de baixa liqui-
dez (fundos fechados). Os investimentos em empresas de baixa liquidez têm como objetivo obter 
um maior retorno através da influência nos aspectos de governança corporativa das empresas e 
consequente melhoria dessa liquidez. 

[ FUNDOS DE INVESTIMENTOS ] Abaixo são apresentadas as aplicações de recursos da Fachesf, no 
segmento de Renda Fixa, através de Fundos de Investimentos.

NOME DO ADMINISTRADOR

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

BB ADMINISTRAÇÃO DE
ATIVOS DTVM S.A.

BANCO FATOR S.A.

UBS PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM

BEM DTVM LTDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TOTAIS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME DO FUNDO

FIDC OMNI VEÍCULOS V

BB MILÊNIO 33 FI RF

BB INSTITUCIONAL

BB FACHESF ATUARIAL FI RF

FUNDO FATOR SURUBIM MULTIMERCADO

UBS PACTUAL DOURADO FI MULTIMERCADO

FI MULTIMERCADO IPOJUCA

FIDC INTERMEDIUM

UBS PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS

FI MULTIM. PREVID. MERCATTO PAJEÚ II

FIDC BC SUL VERAX II - 4ª SÉRIE

FIDC CESP IV

FICFIDC CAIXA PACTUAL

FICFIDC CAIXA PACTUAL II

FICFI CAIXA FUNDAÇÕES

NÃO EXCL.

EXCLUSIVO

NÃO EXCL.

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

NÃO EXCL.

NÃO EXCL.

EXCLUSIVO

NÃO EXCL.

NÃO EXCL.

NÃO EXCL.

NÃO EXCL.

NÃO EXCL.

TIPO DE
FUNDO (*)

5.481.900

122.737.836

78.956.425

228.025.399

85.423.746

58.519.882

216.610.080

3.310.373

4.235.016

107.017.493

3.380.493

5.790.969

10.871.394

3.937.961

1.730.134

936.029.101

VALOR DE
MERCADO R$

0,21%

4,59%

2,96%

8,53%

3,20%

2,19%

8,11%

0,12%

0,16%

4,01%

0,13%

0,22%

0,41%

0,15%

0,06%

35,04%

% DO
SEGMENTO DE
RENDA FIXA

0,15%

3,36%

2,16%

6,24%

2,34%

1,60%

5,93%

0,09%

0,12%

2,93%

0,09%

0,16%

0,30%

0,11%

0,05%

25,62%

% DOS
RECURSOS TOTAIS

APLICADOS

(*) FUNDO EXCLUSIVO: A FACHESF É O ÚNICO COTISTA; FUNDO NÃO EXCLUSIVO: O
FUNDO POSSUI MAIS DE UM COTISTA.

CARTEIRAS DE AÇÕES

CARTEIRAS FACHESF

CARTEIRA SÃO FRANCISCO

CARTEIRA SCHRODERS

TOTAL

POSIÇÃO EM 31/12/2009

GESTOR

FACHESF/FGI

FACHESF/FGI

SCHRODERS

PATRIMÔNIO R$ % APLICADO NO
SEGMENTO DE RV

% DOS RECURSOS
TOTAIS APLICADOS

220.534.409

169.408.748

169.403.967

559.347.124

29,34%

22,54%

22,54%

74,42%

6,04%

4,64%

4,64%

15,31%

ADMINISTRADOR

BANCO FATOR S.A.

BANCO OPPORTUNITY S.A.

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.

BEM DTVM LTDA

DGF GESTÃO DE FUINDOS LTDA

BANCO MODAL S.A.

TOTAIS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME DO FUNDO

FATOR SINERGIA III - FIA

OPPORTUNITY LÓGICA II INSTITUCIONAL FIA

ENNESA FIA

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIA

RB NORDESTE II FMIEE

MERCATTO ALIMENTOS FMIEE

FIP TERRA VIVA

FIP COLISEU

FECHADO

ABERTO

ABERTO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FORMA DE
CONDOMÍNIO

(A)

82.571.645

60.707.236

26.687.347

1.839.389

2.831.631

131.595

289.149

17.171.553

192.229.545

VALOR DE
MERCADO R$

10,99%

8,08%

3,55%

0,24%

0,38%

0,02%

0,04%

2,28%

23,25%

% DO
SEGMENTO
DE RENDA
VARIÁVEL

2,26%

1,66%

0,73%

0,05%

0,08%

0,00%

0,01%

0,47%

4,78%

% DOS
RECURSOS

TOTAIS
APLICADOS

(A) Condomínio aberto: admite resgate de cotas a qualquer tempo; e Condomínio fechado:
as cotas só poderão ser resgatadas no prazo definido no regulamento do fundo.



16

Continuação

[ 5. Gestão Terceirizada]

5. 1  Concentração por Administrador

Os quadros a seguir apresentam a concentração dos recursos dos planos de benefícios “por admi-
nistrador” e “por fundo”.     

ADMINISTRADOR

BANCO FATOR S.A.

BANCO OPPORTUNITY S.A.

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.

BEM DTVM LTDA

DGF GESTÃO DE FUINDOS LTDA

BANCO MODAL S.A.

TOTAIS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME DO FUNDO

FATOR SINERGIA III - FIA

OPPORTUNITY LÓGICA II INSTITUCIONAL FIA

ENNESA FIA

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIA

RB NORDESTE II FMIEE

MERCATTO ALIMENTOS FMIEE

FIP TERRA VIVA

FIP COLISEU

FECHADO

ABERTO

ABERTO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FORMA DE
CONDOMÍNIO

(A)

82.571.645

60.707.236

26.687.347

1.839.389

2.831.631

131.595

289.149

17.171.553

192.229.545

VALOR DE
MERCADO R$

10,99%

8,08%

3,55%

0,24%

0,38%

0,02%

0,04%

2,28%

23,25%

% DO
SEGMENTO
DE RENDA
VARIÁVEL

2,26%

1,66%

0,73%

0,05%

0,08%

0,00%

0,01%

0,47%

4,78%

% DOS
RECURSOS

TOTAIS
APLICADOS

(A) Condomínio aberto: admite resgate de cotas a qualquer tempo; e Condomínio fechado:
as cotas só poderão ser resgatadas no prazo definido no regulamento do fundo.

ADMINISTRADOR

BANCO FATOR S.A.

BANCO OPPORTUNITY S.A.

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.

BEM DTVM LTDA

DGF GESTÃO DE FUINDOS LTDA

BANCO MODAL S.A.

TOTAIS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME DO FUNDO

FATOR SINERGIA III - FIA

OPPORTUNITY LÓGICA II INSTITUCIONAL FIA

ENNESA FIA

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIA

RB NORDESTE II FMIEE

MERCATTO ALIMENTOS FMIEE

FIP TERRA VIVA

FIP COLISEU

FECHADO

ABERTO

ABERTO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FECHADO

FORMA DE
CONDOMÍNIO

(A)

82.571.645

60.707.236

26.687.347

1.839.389

2.831.631

131.595

289.149

17.171.553

192.229.545

VALOR DE
MERCADO R$

10,99%

8,08%

3,55%

0,24%

0,38%

0,02%

0,04%

2,28%

23,25%

% DO
SEGMENTO
DE RENDA
VARIÁVEL

2,26%

1,66%

0,73%

0,05%

0,08%

0,00%

0,01%

0,47%

4,78%

% DOS
RECURSOS

TOTAIS
APLICADOS

(A) Condomínio aberto: admite resgate de cotas a qualquer tempo; e Condomínio fechado:
as cotas só poderão ser resgatadas no prazo definido no regulamento do fundo.

NOME DO ADMINISTRADOR

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

BB ADMINISTRAÇÃO DE
ATIVOS DTVM S.A.

BANCO FATOR S.A.

UBS PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM

BEM DTVM LTDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO OPPORTUNITY S.A.

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.

DGF GESTÃO DE FUINDOS LTDA

BANCO MODAL S.A.

TOTAL DOS RECURSOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DOS RECURSOS TERCEIRIZADOS

TOTAL GERAL DOS RECURSOS TERCEIRIZADOS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME DO FUNDO

FIDC OMNI VEÍCULOS V

BB MILÊNIO 33 FI RF

BB INSTITUCIONAL

BB FACHESF ATUARIAL FI RF

FUNDO FATOR SURUBIM MULTIMERCADO

FATOR SINERGIA III - FIA

UBS PACTUAL DOURADO FI MULTIMERCADO

FI MULTIMERCADO IPOJUCA

FIDC INTERMEDIUM

UBS PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS

FI MULTIM. PREVID. MERCATTO PAJEÚ II

ENNESA FIA

INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIA

FIDC BC SUL VERAX II - 4ª SÉRIE

FIDC CESP IV

MERCATTO ALIMENTOS FMIEE

FICFIDC CAIXA PACTUAL

FICFIDC CAIXA PACTUAL II

FICFI CAIXA FUNDAÇÕES

OPPORTUNITY LÓGICA II INSTITUCIONAL FIA

RB NORDESTE II FMIEE

FIP TERRA VIVA

FIP COLISEU

RF

RF

RF

RF

RF

RV

RF

RF

RV

RF

RF

RV

RF

RV

RV

RV

RV

RF

RV

SEGMENTO(*)

5.481.900

429.719.659

85.423.746

82.571.645

282.675.351

107.017.493

28.526.736

3.380.493

5.790.969

131.595

16.539.490

60.707.236

2.831.631

289.149

17.171.553

936.029.101

192.229.545

1.128.258.646

VALOR DE
MERCADO R$

0,21%

16,08%

3,20%

10,99%

10,58%

4,01%

3,80%

0,13%

0,22%

0,02%

0,62%

8,08%

0,38%

0,04%

2,28%

35,04%

25,58%

32,96%

% DO
SEGMENTO

0,15%

11,76%

4,60%

7,74%

3,71%

0,09%

0,16%

0,45%

1,66%

0,08%

0,01%

0,47%

25,62%

5,26%

30,88%

% DOS
RECURSOS

TOTAIS
APLICADOS

(*) RF-SEGMENTO DE RENDA FIXA RV-SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
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[ 7. Empréstimos]

[ 6. Imóveis]

De 2008 para 2009 houve um crescimento de 18,98% no valor dos empréstimos concedidos. A 
concessão de empréstimos é segregada por Plano de Benefícios e são utilizados os Recursos Garan-
tidores das Reservas Técnicas dos respectivos Planos.

A taxa de juros cobrada nos empréstimos PÓS-FIXADOS é IGP-M + 6% a.a. Para os empréstimos 
PREFIXADOS, as taxas de juros são definidas pelo Comitê de Investimentos em função de pesquisa 
de mercado efetuada pela Gerência de Investimentos da Fachesf. A concessão de empréstimos 
PREFIXADOS foi suspensa pelo Comitê de Investimentos da Fachesf. No caso dos empréstimos PÓS-
FIXADOS, para fazer face aos custos administrativo e operacional da Carteira, é cobrada uma taxa de 
0,50% sobre o valor concedido.          

CLASSIFICAÇÃO

PARA RENDA

USO PRÓPRIO

TERRENOS

PARTICIPAÇÃO EM SHOPPING CENTER

DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVEST.
IMOBILIÁRIOS

TOTAIS

POSIÇÃO EM 31/12/2009

NOME

EDIF. ANDRE FALCÃO

EDIF. COS

EDIF. EMPRESARIAL CENTER I - SALA 1201 E 1202

CASA RUA DOM BOSCO/APOSCHESF

EDIF. SEDE FACHESF PAISSANDÚ

EDIF. DOM BOSCO AMBULATÓRIO

SALAS RIO DE JANEIRO

LOT. NOVA GUARAPARI

SHOPPING CENTER TACARUNA

EDIF. EMPRESARIAL CENTER I - SALA 1101 E 1102

19.956.291

7.494.725

1.761.798

374.971

3.131.069

1.604.484

57.509

50.107

2.636.569

178.010

37.245.531

VALOR CONTÁBIL
R$

53,58%

20,12%

4,73%

1,01%

8,41%

4,31%

0,15%

0,13%

7,08%

0,48%

100,00%

% DO
SEGMENTO

0,55%

0,21%

0,05%

0,01%

0,09%

0,04%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

1,02%

% DOS
RECURSOS

TOTAIS
APLICADOS

MODALIDADE

SOMA

SOMA

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

PÓS-FIXADO

PRÉFIXADO

POSIÇÃO EM 31/12/2009

PLANO

BD

BS

CD

BD

BS

CD

VALOR CONCEDIDO

192.699.904,28

42.890,27

192.742.794,55

92.579.959,01

51.229.006,46

48.890.938,81

15.035,89

14.391,47

13.462,91

[ 8. Risco de Mercado | B-VaR . Benchmark Value-at-Risk ]

O B-VaR representa a perda máxima esperada por desvalorização dos ativos em relação a um in-
dicador de referência (benchmark), no prazo e intervalo de confiança definidos. Em 31/12/2009 
os investimentos da Fachesf, em Renda Fixa e Renda Variável, apresentavam os seguintes valores 
referentes ao cálculo do B-Var:          

SEGMENTO B-VaR
CALCULADO MODELO INTERVALO DE

CONFIANÇA
PERÍODO

DE TEMPO
INDICADOR DE
REFERÊNCIA

POLÍTICA DE
INVESTIMENTO

(LIMITE DO B-VaR)

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

0,8957%

3,1249%

NÃO PARAMÉTRICO

NÃO PARAMÉTRICO

95%

95%

21 DIAS ÚTEIS

252 DIAS ÚTEIS

IMA *

IBOVESPA

3%

5%

* IMA - Índice de Mercado ANDIMA.
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[ 10. Eventuais Desenquadramentos ]

[ 11. Consonância dos Resultados ]

[ 9. Divergência não planejada | Dnp . 2009]

Na composição do patrimônio dos planos de benefícios administrados pela Fachesf, ainda consta 
uma alocação em terrenos, alocação essa não permitida pela regulamentação em vigor e que ainda 
persiste na carteira devido à dificuldade de venda desses ativos. Desde o ano de 2004, a Fachesf vem 
desenvolvendo esforços junto a imobiliárias da Grande Vitória, no sentido de efetuar a venda dos 
quatro lotes de terrenos que possui no Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo. A partir de 
2005, os esforços foram redobrados. Foram vendidos dois lotes em 2006 e mais um em 2008. No final 
de 2009, visando à venda do último lote, foi efetuado um leilão, em Vitória do Espírito Santo, tendo 
surgido um comprador com uma oferta firme. Com isso, espera-se que a venda seja concretizada 
durante o 1º semestre de 2010, resolvendo assim essa questão de desenquadramento.   
             

Da avaliação dos resultados dos investimentos da Fachesf, relativos ao ano de 2009, conclui-se que 
os mesmos superaram a meta atuarial e apresentaram uma forte recuperação em relação ao ano 
de 2008. Quanto ao enquadramento das aplicações, exceto pelo exposto no item 10 acima, todos 
os segmentos, carteiras e demais aplicações ficaram dentro dos limites da legislação em vigor e da 
Política de Investimentos da Fachesf.
             
      EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA DE GESTÃO       
ARC & ASSOCIADOS Auditores Independentes S/S       
  
ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO         
Clayton Ferraz de Paiva         
Presidente da Fachesf         

De acordo com o art. 11 da Instrução Normativa SPC Nº 14, de 18 de janeiro de 2007, alterada pela 
Instrução Normativa SPC Nº 21, de 07 de abril de 2008, a Entidade Fechada de Previdência Comple-
mentar deve elaborar, no prazo máximo de trinta dias,  após a apuração da DnP, justificativa técnica 
e relatório de providências adotadas quanto à manutenção ou não dos ativos que compõem as car-
teiras dos planos de benefícios, quando ocorrer DnP do segmento negativa, relativa à rentabilidade 
nos seguintes períodos: acumulada nos últimos 3 meses; e ou em 4 meses de 6 meses consecutivos;  
e ou nos últimos 12 meses. 

Devido aos impactos da crise financeira mundial ocorrida no ano de 2008, especialmente no segun-
do semestre, ocorreram situações de DnP negativa nos períodos citados anterirormente.

Em todos os casos, a Gerência de Investimentos da Fachesf elaborou os relatórios de providências 
exigidos pela IN 14, os quais estão à disposição do Conselho Fiscal e da SPC, para eventuais consul-
tas, conforme determina a norma em questão.        
          

A DnP é definida como sendo a diferença entre o valor da rentabilidade nominal do investimento e o 
valor da Meta Atuarial (IGPM+6%aa). O quadro abaixo apresenta a DnP considerando a rentabilidade 
por segmento e total Fachesf, acumuladas no ano de 2009.     

SEGMENTOS

TOTAL DnP FACHESF

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

IMÓVEIS

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS

DnP

19,78%

11,79%

68,98%

4,94%

2,39%
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Despesas Segregadas por Planos

DESPESAS

Total por Plano de
Benefícios

Custódia

Corretagem

Acompanhamento da
Política de investimentos

Consultorias

Honorários Advocatícios

Auditorias

Avaliações Atuariais

Viagens a Serviço

Despesa com Tributos -
PIS/COFINS

PLANO BD

2.894.656,38

205.420,67

283.365,19

98.165,53

119.211,49

356.452,11

33.050,56

117.013,47

72.146,36

1.609.831,00

PLANO CD

1.021.534,36

80.283,20

110.745,73

33.883,37

41.210,18

123.035,03

11.407,92

40.389,03

24.921,53

555.658,37

PLANO BS

1.037.135,78

86.839,97

119.790,40

33.883,37

41.210,18

123.035,02

11.407,92

40.389,03

24.921,53

555.658,37

PLANO ASSISTENCIAL

912.604,60

-

-

-

615.775,47

38.458,86

13.966,60

43.156,69

201.246,98

-

TOTAL

372.543,83

513.901,32

165.932,27

817.407,32

640.981,02

69.833,00

240.948,22

323.236,40

2.721.147,74

5.865.931,12
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Demonstrativo patrimonial e de resultados 
dos planos de benefícios

Plano de Benefícios Previdenciários · BD

[ Comentários sobre a rentabilidade do plano ]

 O patrimônio do Plano BD teve uma valorização de 17,27% no  ano de 2009, calculado pelo método 
de quotas. 

ATIVO

ATIVO

DISPONÍVEL

CONTAS A RECEBER

APLICAÇÕES

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Empréstimos/Financiamentos

Outras

BENS DE USO PRÓPRIO

EXERCÍCIO 2009

2.314.577.684,89

787.014,86

363.269.030,97

1.949.297.413,86

1.519.579.179,70

313.844.018,17

23.279.221,09

92.594.994,90

-

1.224.225,20

(Em R$)

EXERCÍCIO 2008

2.299.265.760,90

656.523,11

752.531.885,61

1.544.881.786,06

1.228.106.080,45

210.580.648,14

24.649.360,25

81.545.697,22

-

1.195.566,12

PASSIVO

PASSIVO

CONTAS A PAGAR

CONTINGENCIAL

COMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E
ASSISTIDOS

FUNDOS

EQUILÍBRIO TÉCNICO

Resultado Realizado

Deficitit Técnico Acumulado

EXERCÍCIO 2009

2.314.577.684,89

3.970.929,61

89.024.125,23

2.212.331.542,31

9.214.845,25

36.242,49

36.242,49

EXERCÍCIO 2008

2.299.265.760,90

5.478.572,42

22.204.028,83

2.273.416.199,06

9.124.461,54

(10.957.500,95)

(10.957.500,95)

(10.957.500,95)

Demonstração Patrimonial

DESCRIÇÃO

(+)   CONTRIBUIÇÕES

(-)    BENEFÍCIOS

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

(=)   RECURSOS LÍQUIDOS

(-)    DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

(-/+) (FORMAÇÃO) UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2009

53.083.322,28

(374.118.249,64)

352.740.702,98

31.705.775,62

(3.296.216,97)

(78.500.471,96)

61.084.656,75

-

10.993.743,44

EXERCÍCIO 2008

432.518.011,40

(211.725.761,92)

(19.993.731,70)

200.798.517,78

(4.879.665,37)

(8.646.602,66)

(198.679.457,89)

-

(11.407.208,14)

Demonstração de Resultados (Em R$)
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[ Comentários sobre o custeio administrativo do plano ]

[ Comentários da administração ]

Durante o Exercício de 2009  as  Despesas necessárias à administração do Plano BD foram custeadas 
da seguinte forma: 

1- Taxa administrativa de 9% sobre as contribuições previdenciárias da Patrocinadora, dos 
Participantes e Assistidos do Plano BD. 
2 - Contribuição Extra, paga pelo Patrocinador, que no Exercício de 2009 correspondeu a 
R$ 180 mil ao mês, inclusive 13º.  
3 - Reembolso do Programa de Investimento para cobertura das despesas necessárias à 
gestão do patrimônio de investimentos do Plano BD.  
   

Tendo em vista que as descrições das rubricas constantes deste formulário obedecem à formatação 
legal, apresentamos  abaixo a composição das rubricas CONTRIBUIÇÕES e BENEFÍCIOS, conforme 
quadro acima DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, correspondente ao Exercício de 2009: 

CONTRIBUIÇÕES       
Contribuições Previdenciárias: R$ 10.152.840,40
¹ Remuneração Positiva dos Contratos entre a Chesf e a Fachesf: R$ 42.926.965,38
Multas/juros por atraso de contribuições previdenciárias e Recuperação de Despesas de 
Exercícios Anteriores: R$ 3.516,50  

BENEFÍCIOS     
Benefícios Previdenciários: (R$ 194.647.813,37)
¹Remuneração negativa dos contratos entre Chesf e a Fachesf: (R$ 16.492.406,01)  
²Revisão dos Contratos entre a Chesf e a Fachesf: (R$ 155.623.963,86)
Depósitos em juízo decorrente de causas judiciais : (R$ 7.069.622,41)
Anulação de receita de Exercícios anteriores: (R$ 284.443,99)     
  

¹ Valor oriundo do cálculo realizado mensalmente com base na variação do IGP-M.
² Corresponde aos efeitos decorrentes da reavaliação dos valores dos contratos entre a Chesf e a Fachesf, con-
forme Avaliação Atuarial 2009.     
     

Plano Saldado de Benefícios · BS

ATIVO

ATIVO

DISPONÍVEL

CONTAS A RECEBER

APLICAÇÕES

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Empréstimos/Financiamentos

BENS DE USO PRÓPRIO

EXERCÍCIO 2009

841.401.178,95

178.919,66

-

586.049,32

840.200.854,01

674.237.863,22

104.708.601,30

10.010.991,56

51.243.397,93

435.355,96

(Em R$)

EXERCÍCIO 2008

724.040.073,48

138.313,90

-

62.941.463,62

660.561.279,20

555.048.874,23

52.725.296,47

10.583.130,41

42.203.978,09

399.016,76

PASSIVO

PASSIVO

CONTAS A PAGAR

COMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

FUNDOS

EQUILÍBRIO TÉCNICO

Resultado Realizado

Superavit Técnico Acumulado

EXERCÍCIO 2009

841.401.178,95

389.213,45

717.425.630,09

5.437.241,51

118.149.093,90

118.149.093,90

118.149.093,90

EXERCÍCIO 2008

724.040.073,48

1.205.195,13

718.549.985,67

4.284.892,68

-

-

-

Demonstração Patrimonial
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[ Comentários sobre a rentabilidade do plano ]
O Patrimônio do Plano BS teve uma valorização de 24,54% no ano de 2009, calculado pelo método 
de quotas.  

[ Comentários sobre o custeio administrativo do plano ]
 Durante o Exercício de 2009, as Despesas necessárias à administração do Plano  BS foram custeadas 
da seguinte forma:   

[ Comentários da administração ]

Tendo em vista que as descrições das rubricas constantes deste formulário obedecem à formatação 
legal, apresentamos  abaixo a composição das rubricas CONTRIBUIÇÕES e BENEFÍCIOS, conforme 
quadro acima DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, correspondente ao exercício de 2009:   
 

CONTRIBUIÇÕES       
Contribuições Previdenciárias: R$ 2.571.900,47
¹ Remuneração Positiva dos Contratos entre a Chesf e a Fachesf: R$ 3.866.894,85
Recuperação de despesas de Exercícios anteriores R$ 55.395,86     
 
BENEFÍCIOS     
Benefícios Previdenciários: (R$ 10.305.421,40 )
Custas com processos judiciais contra o Plano BS : (R$ 4.695,85)
Remuneração negativa dos contratos entre a Chesfe a Fachesf: (R$ 1.475.439,12)
²Revisão do Contrato com a Patrocinadora:(R$ 48.259.351,62)
Anulação de Receitas de Exercícios anteriores: (R$ 11.758,01)     
        

¹ Valor oriundo do cálculo realizado mensalmente com base na variação do IGP-M.
² Corresponde aos efeitos decorrentes da reavaliação.      

 

1 - Taxa administrativa de 9% sobre as contribuições previdenciárias dos Assistidos do 
Plano BS. 
2 - Contribuição Extra, paga pela Patrocinadora Chesf, que no Exercício de 2009 corres-
pondeu a R$ 190 mil ao mês, inclusive 13º.  
3 - Reembolso do Programa de Investimento para cobertura das despesas necessárias à 
gestão do patrimônio de investimentos do Plano BS. 

DESCRIÇÃO

(+)   CONTRIBUIÇÕES

(-)    BENEFÍCIOS

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

(=)   RECURSOS LÍQUIDOS

(-)    DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PART. E ASSIST.

(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2009

6.494.191,18

(60.056.666,00)

172.952.071,97

119.389.597,15

(2.364.858,83)

1.124.355,58

118.149.093,90

EXERCÍCIO 2008

63.825.878,13

(7.487.261,66)

1.966.804,35

58.305.420,82

(1.655.750,68)

(83.851.715,85)

(27.202.045,71)

Demonstração de Resultados (Em R$)
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Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida · CD

[ Comentários sobre a rentabilidade do plano ]

O Patrimônio do Plano CD teve uma valorização de 25,89% no ano de 2009, calculado pelo método 
de quotas.

ATIVO

ATIVO

DISPONÍVEL

CONTAS A RECEBER

APLICAÇÕES

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Empréstimos/Financiamentos

BENS DE USO PRÓPRIO

EXERCÍCIO 2009

885.883.347,46

181.833,14

37.625.173,54

847.630.092,81

462.014.445,14

332.347.028,24

4.364.217,71

48.904.401,72

446.247,97

(Em R$)

EXERCÍCIO 2008

646.018.148,19

73.265,98

35.632.491,27

609.913.374,18

340.540.998,56

226.198.565,17

4.929.830,92

38.243.979,53

399.016,76

PASSIVO

PASSIVO

CONTAS A PAGAR

COMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

FUNDOS

EQUILÍBRIO TÉCNICO

Resultado Realizado

Déficit Técnico Acumulado

EXERCÍCIO 2009

885.883.347,46

629.473,08

874.654.597,06

4.489.088,98

6.110.188,34

6.110.188,34

EXERCÍCIO 2008

646.018.148,19

944.454,68

641.351.882,91

4.219.299,52

(497.488,92)

(497.488,92)

(497.488,92)

Demonstração Patrimonial

DESCRIÇÃO

(+)   CONTRIBUIÇÕES

(-)    BENEFÍCIOS

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

(=)   RECURSOS LÍQUIDOS

(-)    DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

(-/+) (FORMAÇÃO) UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

( = ) SUPERÁVIT (DÉFICIT)TÉCNICO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2009

77.603.545,01

(6.593.735,77)

171.245.537,42

242.255.346,66

(2.344.955,25)

(233.302.714,15)

-

6.607.677,26

EXERCÍCIO 2008

61.073.893,47

(2.542.702,32)

271.356,32

58.802.547,47

(2.048.955,93)

(63.941.471,06)

-

(7.187.879,52)

Demonstração de Resultados (Em R$)

[ Comentários sobre o custeio administrativo do plano ]

Durante o Exercício de 2009,  as  Despesas necessárias à administração do Plano CD foram custea-
das da seguinte forma:     

1 - Taxa administrativa de 0,28% sobre benefício dos Assistidos do Plano CD. 
2 - Contribuição Extra, paga pela Patrocinadora Chesf de 0,50% da folha de  Participantes 
Ativos no Plano CD. 
3 - Contribuição Extra, paga pela Patrocinadora Fachesf de 0,50% da folha de seus empre-
gados Participantes no Plano CD.  
4 - Reembolso do Programa de Investimento para cobertura das despesas necessárias à 
gestão dos investimentos do Plano CD.   

[ Comentários da administração ]

Tendo em vista que as descrições das rubricas constantes deste formulário obedecem à formatação 
legal, apresentamos  abaixo a composição das rubricas CONTRIBUIÇÕES e BENEFÍCIOS, conforme 
quadro acima DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, correspondente ao exercício de 2009:   
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Plano de Benefícios Assistenciais · Fachesf-Saúde

(Em R$)

ATIVO

ATIVO

DISPONÍVEL

CONTAS A RECEBER

APLICAÇÕES

Renda Fixa

EXERCÍCIO 2009

24.462.974,14

463.068,31

8.140.248,17

15.859.657,66

15.859.657,66

EXERCÍCIO 2008

20.048.348,25

695.111,95

9.144.284,51

10.208.951,79

10.208.951,79

PASSIVO

PASSIVO

CONTAS A PAGAR

CONTINGENCIAL

FUNDOS

EXERCÍCIO 2009

24.462.974,14

5.468.731,61

89.264,35

18.904.978,18

EXERCÍCIO 2008

20.048.348,25

8.537.073,01

11.511.275,24

Demonstração Patrimonial

[ Comentários sobre o custeio administrativo do plano ]

Durante o Exercício de 2009,  as  Despesas necessárias à administração do Plano Assistencial foram 
custeadas da seguinte forma:     

1 - Reembolso das despesas realizadas pela Fundação com a administração do Plano As-
sistencial Patronal - PAP da Patrocinadora Chesf, conforme convênio específico. 
2 -Taxa administrativa de 9,34% das contribuições ao Fachesf-Saúde. 
3 - Pró-Labore da fatura de seguro. 
  

[ Comentários sobre a rentabilidade do plano ]

O Patrimônio de Investimento do Plano Assistencial é aplicado em Fundo de Renda Fixa, com ga-
rantia de retorno de no mínimo 100% do  Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 

DESCRIÇÃO

(+)   CONTRIBUIÇÕES

(-)    RECURSOS UTILIZADOS COM O PLANO DE SAÚDE

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

(=)   RECURSOS LÍQUIDOS

(-)    DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-)   CONTINGENCIAL

(=)   FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

EXERCÍCIO 2009

65.716.610,71

(54.308.393,21)

1.048.908,38

12.457.125,88

(4.974.158,59)

(89.264,35)

(7.393.702,94)

EXERCÍCIO 2008

53.372.209,17

(55.796.397,34)

1.700.355,10

(723.833,07)

(6.661.444,53)

(7.385.277,60)

Demonstração de Resultados (Em R$)

CONTRIBUIÇÕES       
Contribuições Previdenciárias: R$ 75.815.599,82
¹ Remuneração Positiva dos Contratos entre a Chesf e a Fachesf: R$ 1.414.457,38
Portabilidade: R$ 257.977,93
Multas/Juros sobre contribuição paga com atraso e recuperação de despesas de Exercí-
cios anteriores: R$ 115.509,88      

      
BENEFÍCIOS     
Benefícios Previdenciários: (R$ 5.934.383,18)
Portabilidade: (R$ 114.878,40)
Anulação de Receitas de Exercícios anteriores: (R$ 12.659,03)
¹ Remuneração Negativa dos Contratos entre a Chesf e a Fachesf: (R$ 531.815,16)  
       

¹ Valor oriundo do cálculo realizado mensalmente com base na variação do IGP-M.    
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Parecer Atuarial

Posição do Exigível Atuarial e das Reservas de Fundos

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios (Plano BD) ad-
ministrado pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf apresentamos nosso 
parecer sobre a situação atuarial do citado Plano em 31 de dezembro de 2009.

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

(1) O Regulamento do Plano de Benefícios vigente em 31 de dezembro de 2009, Plano este 
que se encontra em extinção, e cujas principais características estão descritas no item “Carac-
terísticas do Plano” do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA);

(2) Os dados individuais dos Participantes e Beneficiários do Plano, sendo os Ativos posicio-
nados em 30/09/2009 e os Assistidos, posicionados em 31/12/2009, fornecidos pela Fachesf à 
Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto 
com a Entidade, considerou-os adequados para fins desta Avaliação Atuarial. Algumas das ca-
racterísticas da população avaliada encontram-se no item “Informações Gerais” do DRAA.

Certificamos que, em 31 de dezembro de 2009, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e 
Fundos, de acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002, alterada pela 
Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:

R$ 2.212.331.542,31

R$ 2.212.331.542,31

R$ 2.170.557.532,13

R$ 2.170.557.532,13

R$ 0,00

R$ 2.170.557.532,13

R$ 41.774.010,18

R$ 42.729.726,05

R$ 0,00

R$ 42.729.726,05

R$ 955.715,87

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.251.087,74

R$ 36.242,49

R$ 36.242,49

R$ 36.242,49

R$ 36.242,49

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.214.845,25

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.554.815,11

R$ 660.030,14

EXIGÍVEL ATUARIAL

PROVISÕES MATEMÁTICAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Benefícios do Plano

Contribuição Definida

Benefício Definido

BENEFÍCIOS A CONCEDER

Benefícios do Plano com a Geração Atual

Contribuição Definida

Benefício Definido

Outras Contribuições da Geração Atual (-)

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

Serviço Passado (-)

Déficit Equacionado (-)

Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

RESERVAS E FUNDOS

EQUILÍBRIO TÉCNICO

RESULTADOS REALIZADOS

SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

Reserva de Contingência

Reserva para Revisão do Plano

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)

FUNDOS

Programa Previdencial

Programa Assistencial

Programa Administrativo

Programa de Investimentos
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A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial deste Exer-
cício objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na 
base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções 
foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a Fachesf a respon-
sabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

(3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de Participantes e o 
Regulamento do Plano de Benefícios;

(4) Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela Fachesf à Mercer. 

O Ativo Líquido em 31/12/2009, no montante de R$ 2.212.367.784,80, já reflete a redução de  
R$ 155.623.963,87 no valor do contrato de dívida firmado entre a Patrocinadora e a Fundação, con-
forme previsto em cláusula específica de revisão atuarial.

O principal fator responsável pelo ganho atuarial acumulado em 31/12/2009, que culminou na re-
dução do contrato de dívida, foi a rentabilidade obtida pelos Ativos do Plano no ano ter sido su-
perior à Meta Atuarial registrada no mesmo período, devido à recuperação do mercado financeiro, 
após a crise global observada no segundo semestre de 2008.

O Superávit registrado em 31/12/2009, de R$ 36.242,49, foi identificado como a parcela do ganho 
atuarial referente ao compromisso dos Participantes que eram Ativos na data da implantação do 
Plano CD e que optaram na ocasião por não migrar para o mesmo e que, por este motivo, não foi 
incorporada ao contrato de dívida.

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:

Observações:      

(1) O indexador utilizado é o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio 
Vargas;

(2) A hipótese de crescimento salarial adotada foi definida pela Patrocinadora, com base em 
sua política salarial.

(3) Para avaliação atuarial dos compromissos com os Participantes Ativos, utilizamos o Salário 
Real de Benefício, que já reflete o valor real do salário ao longo do tempo. Para a avaliação dos 
compromissos dos Participantes Assistidos e Beneficiários, utilizamos a capacidade de 0,978, 
que reflete uma inflação esperada média de 5% a.a.

Hipóteses e Métodos Atuariais utilizados

Taxa real de juros 6% a.a.

Projeção de crescimento real de salário 2,34% a.a.

Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS 0% a.a.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano 0% a.a.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,000

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 0,978

Hipótese sobre rotatividade 0,0 % a.a.

Tábua de mortalidade geral AT-83 segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos AT-49 segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability

Outras hipóteses biométricas utilizadas Mercer Retirement

(1)

(1) (2)

(1)

(1)

(3)

(4)

(5)
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Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os Participantes deverão 
efetuar contribuições para o Plano de Benefícios com base nos seguintes níveis:

Plano de Custeio para o Exercício 2010

Patrocinadora

Contribuição Normal: equivalente ao total das contribuições normais mensais efetuadas pelos Par-
ticipantes Ativos do Plano BD, não incluindo os valores pagos a título de jóia, conforme parágrafo 
III, do item 64, do Capitulo XVI – Custeio, do Regulamento do Plano;

A Patrocinadora deverá efetuar ainda contribuição mensal destinada ao custeio das despesas ad-
ministrativas no montante de R$ 310.145,53, com contribuição em dobro no mês de dezembro, 
totalizando 13 contribuições no ano.

Participantes Ativos

Contribuição Normal Mensal: calculada pela aplicação dos seguintes percentuais, abaixo discrimi-
nados, conforme parágrafo I, do item 64, do Capitulo XVI - Custeio, do Regulamento do Plano e 
Parecer Atuarial sobre Saldamento dos Compromissos relativos aos Planos de Aposentadoria de 
11/11/2002;

(4) A hipótese de rotatividade adotada foi definida pela Patrocinadora com base em informa-
ções históricas sobre desligamentos de Participantes do Plano BD.

(5) Consideramos como idade de aposentadoria, a primeira idade em que o Participante terá 
direito a um benefício integral, incluindo a aposentadoria especial, quando aplicável.

Observamos que foram mantidas as mesmas hipóteses atuariais e métodos utilizados na avaliação 
atuarial de encerramento do Exercício de 2008.

De acordo com o previsto no item 1.2 da Resolução nº 18 do CGPC, as justificativas para adoção das 
hipóteses atuariais aplicáveis ao Plano de Benefícios encontram-se arquivadas na Fachesf à disposi-
ção da Secretaria de Previdência Complementar.

Para a avaliação dos benefícios do Plano utilizamos o método Agregado, com exceção dos benefí-
cios de Auxílio-Reclusão e Devolução da Reserva de Poupança, que foram avaliados pelo método 
de Repartição Simples. Observamos que a adoção do método Agregado para avaliação dos benefí-
cios do Plano, que se encontra fechado a novas adesões, gera custos estáveis, uma vez que todo o 
compromisso atuarial, passado e futuro, é determinado e amortizado pelo valor presente da folha 
salarial acumulada durante a carreira do Participante.

A Resolução nº 18 do CGPC, em seu item 5, inciso II, indica o método Repartição de Capitais de 
Cobertura para avaliação do benefício de Auxílio-Reclusão pago na forma de renda, sendo necessá-
rio, portanto, a utilização de tábua contendo as probabilidades de entrada em recebimento desse 
benefício. Como no Brasil não existe tábua de entrada em Auxílio-Reclusão, estamos avaliando esse 
benefício pelo método de Repartição Simples.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e 
atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estrutu-
ração de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
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Faixa Salarial Participantes Ativos(item 88.3) Participantes Ativos

Salário Total 2,37% 4,55%

Salário Total - (Teto ÷ 2) 6,74% 2,91%

Salário - Teto 6,74% 12,38%

Salário - (3 × Teto) 6,37% 6,19%

(*) Teto corresponde ao teto do Salário de Contribuição para a Previdência Social.

O percentual médio resultante da aplicação da tabela acima, apurado a partir da população ativa no 
Plano BD na data-base da avaliação, equivale a 11,93% da folha de salários desses Participantes. Os Parti-
cipantes Ativos que optaram por permanecer no Plano BD e que nele se inscreveram após o prazo de 90 
dias contados da data de admissão na Patrocinadora estão sujeitos ao pagamento da jóia. O percentual 
médio de contribuição a título de jóia apurado a partir do cadastro dos Participantes na data da avalia-
ção corresponde a 0,19% da folha de salários dos Participantes do Plano BD.

Participantes Assistidos

Os Participantes Assistidos deverão efetuar Contribuição Normal Mensal equivalente a 3,08% do 
benefício mensal recebido da Fundação, conforme parágrafo II, do item 64, do Capitulo XVI - Cus-
teio, do Regulamento do Plano.

Participantes Autopatrocinados

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar Contribuição Normal equivalente às Contribui-
ções Normais efetuadas mensalmente pelos Participantes Ativos e a correspondente contribuição da 
Patrocinadora, conforme item 66, do Capitulo XVI - Custeio, do Regulamento do Plano.

Resumo das Fontes de Recursos: Custeio das Despesas Administrativas

As despesas com a administração do Plano serão custeadas da seguinte forma:

Destinação de 9% das Contribuições Normais mensais da Patrocinadora, dos Participantes Ati-
vos, Autopatrocinados e dos Participantes Assistidos descritas acima;

Contribuição específica da Patrocinadora para este fim, no montante de R$ 310.145,53 por 
mês, com contribuição em dobro no mês de dezembro.

De acordo com as disposições da Emenda Constitucional nº 20, de 16/12/1998, demonstramos 
a seguir a relação paritária entre as contribuições previstas para os Participantes dos Planos de  
Benefício Definido (BD), Benefício Saldado (BS) e Contribuição Definida (CD) e para as  
Patrocinadoras à Fachesf.

Ativos do Plano BD 0,16%

Ativos do Plano CD 7,74%

Assistidos do Plano BD 1,23%

Assistidos do Plano BS 0,06%

Assistidos do Plano CD 0,00%

Total 9,19%

Contribuições dos Participantes
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Ressaltamos que em conformidade com o Art. 6º da Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, que 
dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas entidades fe-
chadas de previdência complementar, o Conselho Deliberativo da Fundação deverá estabelecer o 
limite anual de recursos destinados pelos planos de benefícios para o plano de gestão administra-
tiva (PGA), observado o custeio pela Patrocinadora, Participantes e Assistidos, entre os seguintes 
critérios:

- 1% (um por cento) incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios 
no último dia do Exercício a que se referir; ou

- 9% (nove por cento) incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios dos Planos no 
Exercício a que se referir.

Certificamos que o Plano de Benefícios da Fachesf está equilibrado, dependendo apenas da reali-
zação das hipóteses atuariais consideradas, com especial atenção à taxa de juros e à expectativa de 
vida para manter este equilíbrio.

Rio de Janeiro, 12/02/2010
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
Melissa Garrido Cabral – MIBA nº 1.182

Sendo a contribuição da Patrocinadora menor, portanto, que a dos Participantes, podemos com-
provar que a exigência da paridade está plenamente atendida. No entanto, considerando a peque-
na diferença entre os dois percentuais projetados, recomendamos um monitoramento permanente 
das contribuições reais, de forma que a paridade seja observada no acumulado do Exercício.

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de março de 2010.

Limite Legal para Custeio das Despesas Administrativas

Conclusão

Observação: Todos os percentuais apresentados nas tabelas acima foram apurados sobre a folha de salários dos Participantes do Plano CD.

Plano BD 0,16%

Plano CD 7,00%

Plano BD 0,90%

Plano BS 0,40%

Plano CD 0,69%

Contribuições específicas para Despesas Administrativas

Total 9,15%

Contribuições das Patrocinadoras
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Fundamentação das Premissas Atuariais
Este relatório tem por objetivo fundamentar as premissas atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial 
do Exercício de 2009, conforme determina a Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006, que 
estabelece os parâmetros técnicos atuariais para estruturação de Plano de Benefícios de Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar - EFPC. O item 1.1 do anexo da referida Resolução deter-
mina que a Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC deve solicitar manifestação por 
escrito sobre a fundamentação da utilização das hipóteses econômicas e financeiras que guardam 
relação com as atividades da Patrocinadora. 

As hipóteses adotadas em um cálculo atuarial são formuladas considerando-se o longo prazo das 
projeções às quais se destinam. No curto prazo elas podem não ser necessariamente realizadas, 
dando origem à apuração de ganhos e perdas atuariais instantâneos. No entanto, é imprescindí-
vel a busca contínua da utilização de premissas atuariais que mais se aproximem da realidade da 
Fundação no decorrer do tempo. Adiante, seguem as justificativas elaboradas pela Fachesf para a 
aplicação de cada uma das premissas utilizadas na Avaliação Atuarial de 2009.

Taxa real anual de juros

A rentabilidade acumulada verificada pela variação das cotas dos Planos BD, BS e CD nos últimos 5 
anos, 2005 a nov/2009, foi superior à meta atuarial de 6% de juros real nos três planos administra-
dos pela Fundação, não obstante à crise financeira mundial evidenciada no ano de 2008, conforme 
pode ser observado na tabela abaixo:

Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS

Não está sendo considerado reajuste real no valor do teto da previdência social já que esta premissa 
se revela imprevisível uma vez que depende de um conjunto de variáveis macroeconômicas e polí-
ticas. Essa postura se revela conservadora na medida em que se evita, assim, a provisão de ganhos 
futuros para os planos de benefícios oriundos de reajustes reais que estejam na dependência da 
política do governo em relação ao contingente de trabalhadores vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS).

Nesse sentido, para efeito de avaliações atuariais anuais, eventuais variações reais no valor do teto 
de benefícios da Previdência Social vêm sendo incorporadas apenas nos instantes em que ocorre-
rem, ficando os efeitos sobre as reservas matemáticas notadas nas mesmas épocas.

Manifestação da Fachesf
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Projeção de crescimento real dos benefícios do plano

Atualmente, não há previsão de crescimento real de benefícios uma vez que são reajustados apenas 
para manter o poder de compra. No entanto, nada impede que em um futuro não muito distante, 
a fundação obtenha excelentes resultados em seus investimentos que originem superávits sufi-
cientes para dar ganho real aos benefícios de suplementação. Caso isso ocorra, o impacto desse 
aumento será evidenciado apenas na época em que efetivamente ocorrer.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

Para avaliação atuarial dos compromissos com os Participantes Ativos, utilizou-se o Salário Real de 
Benefício que já reflete o valor real do salário ao longo do tempo. Para a avaliação dos compromis-
sos dos Participantes Assistidos e Beneficiários, utilizamos a capacidade de 0,978, que reflete uma 
inflação esperada média de 5% a.a.

Essa premissa foi mantida em 5% desde a avaliação de 2006, considerando que a perspectiva de 
inflação do Banco Central do Brasil, no seu cenário de referência para o final do ano de 2010, de 
acordo com o seu Relatório de Inflação de dezembro de 2009, está prevendo uma inflação entre 
3,6% e 5,5%, com intervalo de confiança de 50% e uma projeção central de 4,6%. 

É necessário, portanto, avaliar o comportamento da inflação no país por um período maior de tem-
po para que, caso se não se confirme os níveis previstos, haverá a necessidade de uma redução, ten-
do em vista que o mercado tem indicado uma diminuição dos níveis inflacionários num horizonte 
maior de tempo.

Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados

Essa premissa não foi aplicada na referida avaliação pelo fato de ser mais seguro e conservador para 
a Entidade desconsiderar quaisquer efeitos de futuras adesões de participantes ao plano, uma vez 
que os parâmetros que envolvem esta hipótese (os momentos em que ocorrerão novas entradas, as 
quantidades, o perfil etário e salarial, etc.) não são previstos com razoável nível de certeza por parte 
do atuário e da própria entidade.

Tábua de mortalidade geral

De acordo com o que determina a Resolução CGPC nº 18, de 28/03/06, a tábua biométrica utilizada 
para projeção da longevidade dos participantes e assistidos do plano de benefícios será sempre 
aquela mais adequada à respectiva massa, não se admitindo, exceto para a condição de inválidos, 
tábua biométrica que gere expectativas de vida completa inferiores às resultantes da aplicação da 
tábua AT-83.

Assim, mesmo tendo a massa de participantes da Fachesf expectativa de vida inferior à tábua AT-83, 
esta tábua está sendo utilizada pela exigência legal enfatizando-se que essa medida torna o cálculo 
das reservas mais conservador para a Fundação. Conforme determinado no gráfico a seguir, que re-
presenta a mortalidade média da Fachesf em dez anos (1998 a 2007) comparada com a Tábua AT83, 
é possível verificar que as taxas de mortalidade da Fachesf são superiores às taxas da Tábua AT83.
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Tábua de mortalidade de inválidos

A mortalidade de inválidos foi alterada desde 2007 com base na comparação entre as ocorrências 
observadas nos últimos anos e a mortalidade esperada utilizando a tábua IAPB57, anteriormente 
utilizada. Esta comparação resultou na alteração por uma tábua mais conservadora – AT49, refle-
tindo uma tendência natural de ganhos na expectativa de vida dos indivíduos, sejam eles válidos  
ou inválidos.

Tábua de entrada em invalidez

Pela escassez de ocorrências não se pode efetuar um estudo de adequação desta premissa. Portan-
to, utilizou-se a tábua Mercer Disability para a projeção de entrada em invalidez dos participantes 
do plano. Esta tábua retrata a experiência da empresa de consultoria atuarial Mercer. Na legislação 
não se verifica nenhum impedimento para a utilização desta tábua e ainda se evidencia o reduzido 
impacto no cálculo das obrigações atuariais da Fachesf, que seria causado pela utilização de outra 
tábua de entrada em invalidez.

Hipótese sobre Composição de Família-Padrão

Para os participantes atualmente ativos, considerou-se que 95% seriam casados, com dois filhos de-
pendentes. A idade do cônjuge foi estimada considerando-se ainda que os maridos fossem 4 anos 
mais velhos que as esposas. Já para os participantes assistidos foi utilizada a composição familiar 
real. A utilização da hipótese de família-padrão vem sendo aplicada com freqüência, motivo pelo 
qual atestamos a adequabilidade desta hipótese, uma vez que é considerada conservadora.

Outras hipóteses biométricas utilizadas

Para os Planos BD e BS, considerou-se como idade de aposentadoria a primeira idade em que o Par-
ticipante tivesse direito a um benefício integral para refletir uma metodologia mais conservadora 
de apuração dos compromissos referentes aos participantes já elegíveis.

Em relação ao Plano CD, considerou-se que a probabilidade de entrada em aposentadoria dos par-
ticipantes é 10% na 1ª elegibilidade à Aposentadoria Antecipada, 3% entre esta data e a Aposenta-
doria Normal e 100% na elegibilidade à Aposentadoria Normal, para considerar a possibilidade de 
antecipação do benefício de aposentadoria como prevê o regulamento do plano.

Assim, pelo Plano CD ter a característica de um Plano de Contribuição Variável e o valor do benefício 
ser definido pelo saldo de recursos acumulados, essa hipótese é de pouca relevância podendo ser 
perfeitamente utilizada.

Cícero Rafael Barros Dias
Atuário MIBA 1348
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(Extraído do Relatório de Fundamentação da Chesf sobre as premissas utilizadas na Avaliação Atu-
arial que guardam relação com suas atividades, conforme determina o item 1.1 do anexo da reso-
lução CGPC 18/2006).

Com base em análise realizada pela equipe técnica da área de Recursos Humanos, no período de 
2005 a 2009, o crescimento real dos salários dos empregados desta Companhia ficou em torno de 
2,48% e a rotatividade, turnover, em torno de 2,24%, conforme relatório em anexo.

Apresentação

A Chesf na qualidade de patrocinadora dos planos de benefícios previdenciários, fornece à sua fun-
dação informações que tem como referência a política de recursos humanos e tendências obser-
vadas nos últimos anos na rotatividade de pessoal e crescimento salarial. Estas informações, que 
guardam relação com suas atividades, são utilizadas na avaliação atuarial.

Fundamentação

A Chesf e o Grupo Eletrobrás nos últimos anos tem praticado políticas de recursos humanos, no que 
concerne à recuperação salarial, com o objetivo de corrigir perdas de anos anteriores. Estas ações 
têm possibilitado ganhos salariais, reais, acima da inflação.

Já o quadro de pessoal da Chesf, desde 2002, tem se oxigenado com a contratação de novos empre-
gados com o objetivo de atender as necessidades, emergentes, do pleno funcionamento das suas 
atividades e reduzir o défict de mão-de-obra até então existente.

As contratações realizadas, em grande parte para atender as necessidades de pessoal nos diversos 
pólos de trabalho da Empresa, incrementam a movimentação de entrada e saída de pessoal, que 
por sua vez, acrescida das demissões por aposentadorias e adesão de Plano de Desligamento Vo-
luntário Programado – PDVP, este último implantado em fev/2009, têm forte influência no índice 
de turnover.

Resultados

Para o presente trabalho, os ganhos de salários concedidos aos empregados da Chesf, no período 
considerado, estão representados pelos ganhos reais como resultado da produtividade e promo-
ção. O Tempo de Serviço – ATS, não está contemplado por se tratar de um adicional que faz parte 
da remuneração.

Para a apuração dos índices de ganhos salariais e turnover, está sendo considerado o período de 
2005 a 2009. Este período é relevante por retratar uma série histórica que possibilita uma análise 
mais apurada dos dados.

No caso específico dos salários, observa-se que os reajustes concedidos aos empregados, ao longo 
do período, foram acima da inflação (ganho real).

Manifestação da Patrocinadora Chesf



34

a) Ganho Salarial | A média do período ficou em 2,48% (média geométrica do período, ou seja, 05 
anos).

b) Turnover de Pessoal | Para obtenção do Turnover, foi considerada a média aritmética da rotativi-
dade de pessoal nos últimos 05 anos, cujo índice foi de 2,44% (média aritmética), conforme segue:

Mês/Ano Motivo (%) Concedido

Jan/05 Promoção 1,00%

Mai/05 Ganho Real 1,50%

Jan/06 Promoção 1,00%

Mai/06 Ganho Real 2,27%

Jan/07 Promoção 1,00%

Mai/07 Ganho Real 1,50%

Set/07 Ganho Real (Compl.) 0,50%

Jan/08 Promoção 1,00%

Mai/08 Ganho Real 1,50%

Set/08 Ganho Real (Compl.) 0,39%

Jul/09 Ganho Real 0,70%

Set/09 Ganho Real (Compl.) 1,00%

Ano %

2005 4,22%

2006 3,03%

2007 0,55%

2008 1,68%

2009 2,73% (Considerou-se movimentação do quadro de pessoal de Jan/09 a set/09

Conclusão

A média (geométrica) do ganho real dos salários foi de 2,48% , isto é, ganhos acima da inflação (base 
no IPCA apurada no período). Já a média (aritmética) do índice de turnover foi de 2,44%.






