[Em conformidade com a Resolução CGPC Nº 23, de 06/12/2006]
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Palavra da Diretoria Executiva
Caro Participante,
É com grande satisfação que apresentamos a você o Relatório Anual da Fachesf 2010. Nas
paginas a seguir, você relembrará alguns fatos relevantes ocorridos no ano passado, assim
como um balanço da gestão econômico-financeira registrada nesse período, a exemplo
dos investimentos dos planos de benefícios, que alcançaram um volume de aproximadamente R$ 4,3 bilhões e tiveram uma rentabilidade consolidada de 15,90%.
No entanto, devido às dificuldades apresentadas no mercado financeiro nacional e internacional – especialmente pelo fraco desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo e pela
alta do IGP-M –, a meta atuarial dos Planos BD e BS e o índice de referência do plano CD
não foram atingidos. Entretanto, apesar desse resultado aparentemente negativo, os retornos dos investimentos da Fundação em 2010 ficaram acima dos indicadores de mercado (CDI para renda fixa e Ibovespa para renda variável) e acima da média de uma amostra
contendo 162 planos de benefícios em funcionamento no Brasil, os quais totalizam um
patrimônio de R$ 115 bilhões.
Esses números significam que a Fachesf continua atuando de forma séria e responsável no
investimento dos recursos dos Participantes com o objetivo de garantir o cumprimento
dos seus compromissos previdenciários hoje e no futuro. Outra importante meta da Fundação para assegurar a perenidade do seu trabalho, foi o início dos estudos para a criação
de um Plano Instituidor destinado às entidades associativas de classe. O primeiro passo da
Diretoria Executiva foi a formação de um Grupo de Trabalho para realizar uma análise do
mercado e avaliar a viabilidade do Plano.
Em relação à gestão de saúde, o ano passado também trouxe importantes iniciativas para
o equilíbrio financeiro do Fachesf-Saúde e para a melhoria do atendimento de todos os
beneficiários, a exemplo das novas carteiras de saúde e da criação de uma comissão exclusiva para negociar preços de tabela praticados pela rede credenciada. Além disso, o
controle no uso de próteses, órteses e materiais especiais e a consolidação do Programa
de Bem com a Vida e do Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos ajudaram a
reduzir os custos do Plano.
Em seu âmbito interno, a Fundação adotou diversas medidas para fortalecer o trabalho de
seus colaboradores – através principalmente do Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento – e investiu em um moderno modelo de segurança da informação para
proteger os dados de todos os Participantes, colaboradores, parceiros e fornecedores.
Confira a seguir esses e outros fatos relevantes que marcaram a Fachesf no ano de 2010.
Caso tenha qualquer dúvida ou queira conhecer mais detalhes de diferentes assuntos da
nossa Fundação, estaremos todos sempre a sua disposição.
Diretoria Executiva da Fachesf
Clayton Ferraz de Paiva · Presidente
Luiz Ricardo da Câmara Lima · Diretor de Administração e Finanças
Maria da Salete Cordeiro de Sousa · Diretora de Benefícios
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1 | Fatos Relevantes
Gestão >>>
Ambiente contábil nos fundos de pensão
De acordo com a Resolução MPAS/CGPC nº 28, de 26.01.2009, desde janeiro de 2010, a escrituração
contábil das Entidades Fechadas de Previdência Complementar passou a ser elaborada conforme
novo plano de contas. Os fatos econômicos agora são registrados respeitando a autonomia patrimonial, de forma a identificar, separadamente, o que diz respeito aos planos previdenciários e aos planos
de saúde. As demonstrações contábeis, portanto, ficaram mais simples e de mais fácil entendimento
pelo público em geral. Isso reforça o compromisso da Fachesf com a transparência acima de tudo,
proporcionando aos seus Participantes e Assistidos condições para o correto acompanhamento do
seu patrimônio.

Novos dirigentes eleitos
No mês de maio, o Conselho Deliberativo da Fachesf homologou o resultado da Eleição realizada na
Fundação com seus Participantes e Assistidos, sendo Maria da Salete Cordeiro de Sousa eleita para o
cargo de Diretora de Benefícios. Para os Conselhos Deliberativo e Fiscal foram escolhidos, respectivamente, Raimundo Jorge (Suplente: Horácio Moreira) e Manoel Morais (Suplente: Beth Freire). Todos
os eleitos assumiram seus cargos para um mandato de quatro anos. Durante o processo eleitoral, a
Fachesf intensificou a comunicação com os Participantes através da realização de um debate democrático entre os candidatos à Diretoria de Benefícios, do lançamento de um blog exclusivo para a Eleição, atualizado diariamente com notícias e comunicados oficiais e publicação de uma edição especial
do Jornal da Fachesf.

Eleição pela internet
Em agosto, devido à eleição da ex-conselheira Maria da Salete Cordeiro de Sousa e ao falecimento
do seu suplente, Carlos Cardoso da Costa, a Fachesf promoveu um novo processo eleitoral para o
preenchimento da vaga em aberto no Conselho Deliberativo. Os Participantes foram novamente às
urnas e escolheram José Fernandes (Suplente: Zeneide Cysneiros) para o cargo. A eleição foi marcada
por uma importante inovação: a votação também foi realizada via internet. O novo formato, mais
moderno, ágil e totalmente seguro, foi utilizado por mais de 1.200 eleitores, que aprovaram o sistema.

Criação de Plano Instituidor
Com o objetivo de ampliar a participação da Fachesf no mercado de previdência complementar fechada, no mês de junho, a Diretoria Executiva da Fundação constituiu um Grupo de Trabalho para
aprofundar os estudos de viabilidade para implantação de um Plano Instituidor. O projeto em andamento visa oferecer um plano de benefícios do tipo Contribuição Definida para entidades associativas
de classe.
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Gestores nas Comissões Técnicas da Abrapp
As participações de assessores e gerentes da Fachesf nas Comissões Técnicas Nacionais da Associação
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp (áreas de Comunicação, Contabilidade, Governança, Investimento, Planos de Autogestão em Saúde, Recursos Humanos, Seguridade,
Relacionamento com o Participante e Tecnologia da Informação) têm contribuído de forma significativa para promover o intercâmbio de experiências e melhores práticas adotadas pelas associadas.
Em 2010, essa interação incentivou a produção de trabalhos para apresentações em seminários e
congressos, elevando o nome da Fachesf entre as grandes fundações do País.

Dirigentes recebem Certificação
O presidente da Fachesf, Clayton Ferraz de Paiva, e o diretor de Administração e Finanças, Luiz Ricardo
da Câmara Lima, receberam, em dezembro, a Certificação em Gestão e Previdência, concedida pelo
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). A certificação – uma exigência
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) para todas as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – é um processo de aferição de conhecimentos e habilidades com
o objetivo de atestar a competência dos profissionais no exercício de suas funções. Das duas metodologias possíveis (experiência profissional e prova de avaliação), os dirigentes da Fachesf obtiveram o
diploma por experiência, modalidade na qual é necessário comprovar a efetiva vivência profissional e
capacidade administrativa através de documentos e cartas de recomendação.

Segurança da informação é fortalecida
Iniciado em 2009 e implantado de forma definitiva no ano passado, o Programa de Segurança da
Informação da Fachesf reformulou todos os processos de proteção de dados da Fundação, de seus
Participantes e fornecedores. Foram instituídas a Política de Segurança da Informação da entidade e
uma série de normas internas para o acesso a sistemas de informação, documentos, correio eletrônico
e equipamentos, bem como o acesso ao prédio sede da Fachesf. As medidas visam fortalecer ainda
mais o cuidado com as informações que circulam na entidade e padronizar o comportamento a ser
adotado por todos os funcionários.

Conexão Fachesf ganha Prêmio Aberje
Apenas dois anos após o lançamento de sua primeira edição, a revista Conexão Fachesf conquistou
o troféu Norte/Nordeste do Prêmio Aberje 2010, concorrendo na categoria Mídia Impressa. A premiação, entregue pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e considerada o
Oscar da comunicação corporativa no Brasil, indica anualmente as empresas que tiveram destaque
no cumprimento de seus objetivos de desenvolver projetos de comunicação eficientes e inovadores.
Ter chegado até a final, ao lado de gigantes da comunicação brasileira, como Petrobras, Fiat, Itaú, Vale
e Amanco, foi uma grande satisfação para a Fundação, uma vez que representa o reconhecimento do
trabalho que vem sendo realizado para melhor informar e atender a todos os Participantes, trazendo
à superfície temas que contribuem para a educação financeira e previdenciária.
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Site da Fachesf mais moderno e interativo
Em agosto, foi lançado o novo site da Fachesf. Repleto de informações e muito mais interativo, o
portal passou a oferecer aos Participantes uma área de acesso restrito, onde é possível encontrar informações e serviços exclusivos, além de realizar diversas consultas, retirar demonstrativos e visualizar
simulações de forma simplificada. Em seu novo formato, o portal possibilitou o fácil acesso às pessoas
com deficiência visual e demais necessidades especiais que utilizam o computador através de comandos de voz ou softwares específicos.

Novo ciclo de Treinamento e Desenvolvimento
Durante o ano, as ações de capacitação e desenvolvimento integrantes do Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento da Fachesf proporcionaram treinamentos técnicos e gerenciais para 80%
do quadro de funcionários, além dos treinamentos dos profissionais lotados nas áreas dos Ambulatórios que integram o Programa da Patrocinadora Chesf. Para a Fundação, manter seus empregados
preparados e capacitados para atuar nas principais frentes de negócio é fundamental para a boa qualidade da prestação de serviços oferecidos.

Programa de Estágio é premiado pelo CIEE
Em novembro, a Fachesf recebeu, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o prêmio de Melhor
Programa de Estágio 2010, pela qualidade do seu Programa de Estágio desenvolvido durante o ano
anterior. A premiação, destinada às organizações que contribuem com incorporação de valores profissionais e éticos na formação dos jovens, é o reconhecimento do incentivo que é feito pela Fundação
na capacitação profissional de estudantes para o mercado de trabalho.

Saúde >>>
GT negocia com credenciados
A Fachesf instituiu, no mês de setembro, um Grupo de Trabalho para promover melhor qualidade
no desempenho da prestação de serviços da rede credenciada e atuar na negociação dos preços de
tabela de procedimentos, diárias, taxas, materiais descartáveis, materiais especiais, entre outros. O
objetivo do grupo tem sido promover a redução das despesas médico-hospitalares dos beneficiários
dos planos de saúde administrados pela Fachesf, respeitado-se as diretrizes da União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas).
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Programa ajuda a reduzir custos do Fachesf-Saúde
No ano de 2010, o Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos (PGPC) conseguiu reduzir em
40% as despesas desses usuários (considerando-se como comparativo o período em que não estavam
incluídos no Programa), o que representou uma economia de quase R$ 2 milhões para o Fachesf-Saúde. Atualmente são atendidos 91 beneficiários, distribuídos nas cidades de Recife (PE), Salvador (BA)
e Fortaleza (CE). Criado em 2006 para identificar e monitorar os pacientes que possuem patologias
crônicas e elevado índice de internamentos hospitalares, o PGPC é uma ferramenta de gestão que não
somente reduz os custos do Fachesf-Saúde, como traz uma significativa melhoria para a qualidade
de vida dos beneficiários, que passam a receber acompanhamento regular realizado por uma equipe
médica multidisciplinar.

Controle de OPME mantém média de redução
O maior controle na utilização de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) – que em 2010 passaram a ser negociados pela Fundação diretamente com os fornecedores – foi uma medida de gestão
que reduziu significativamente as despesas geradas pelo uso desses itens para o Fachesf-Saúde. No
comparativo referente ao período 2009/2010, manteve-se uma média de redução de custos com esses itens da ordem em 33%, apesar do aumento na quantidade de solicitações.

Novas Carteiras de Assistência à Saúde
Com o objetivo de otimizar os produtos e serviços da área de saúde, no início de 2010, foi realizada
a substituição de todas as carteiras de assistência à saúde, confeccionadas até então em papel, por
carteiras mais modernas, práticas e resistentes, feitas em PVC, e com validade ampliada para dois
anos. Todos os beneficiários do Fachesf-Saúde que recebiam as antigas carteiras tiveram direito ao
documento. Os Aposentados e Pensionistas que não possuíam o Plano também receberam um novo
cartão, que assegurou a continuidade dos benefícios já existentes.

Extrato de Beneficiários no site da Fachesf
Visando proporcionar maior agilidade e praticidade aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela Fachesf, o novo site da Fundação, lançado em agosto de 2010, passou a oferecer campos
exclusivos para consulta e emissão da 2ª via dos extratos de despesas médicas e reembolsos. Além
desses documentos, agora também é possível a retirada online da 2ª via da declaração de despesas
médicas para fins de Imposto de Renda.

Investimentos >>>
Com as expectativas de redução de taxas de juros no longo prazo, a Fachesf continuou intensificando
as análises em investimentos alternativos, aumentando a alocação em crédito privado e em private
equity, através de fundos de investimentos de renda fixa e fundos de investimentos em participações,
respectivamente.
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Foi realizado um novo estudo de ALM (Asset Liability Management) para subsidiar a revisão da Política
de Investimentos da Fachesf. Este estudo contemplou uma análise de sensibilidade para a razão de
solvência dos planos em função da redução das taxas de juros reais. Os resultados do estudo de ALM
apontaram a seguinte alocação estratégica para o consolidado dos planos:
•
•
•
•
•
•

67% em Renda Fixa;
20% em renda Variável;
6% em Investimentos estruturados;
1% em Investimentos no exterior;
1% em Imóveis; e
5% em operações com participantes.

Com base no novo estudo de ALM, em dezembro de 2010, foi produzida e aprovada pela Diretoria
Executiva e Conselho Deliberativo da Fachesf a Política de Investimentos da Fundação, para o período
de 2011 a 2015
A partir do exercício de 2011, a Fachesf passará a gerir os investimentos segregados por planos de
benefícios. Essa segregação será realizada de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Deliberativo, em dezembro de 2010.
Foi aprovada pelo Comitê de Investimentos a implantação no ano de 2011 de um Modelo de Administração Fiduciária para os investimentos da Fundação, visando facilidades operacionais e melhorias
de controles. O Modelo de Administração Fiduciária é aquele em que todos os fundos exclusivos da
entidade ficam sob a Administração da mesma pessoa jurídica.

Desempenho dos Investimentos
Observando os resultados dos investimentos da Fachesf relativos ao ano de 2010, pode-se afirmar
que os mesmos não superaram a meta atuarial. Este desempenho foi ocasionado pelas dificuldades
apresentadas no mercado financeiro nacional e internacional, especialmente pelo fraco desempenho
da Bolsa de Valores de São Paulo, e principalmente pela alta do IGP-M no ano de 2010.
Em 2010, os investimentos da Fachesf atingiram uma rentabilidade nominal1 positiva de 15,91%, ficando com uma rentabilidade real2 negativa de 1,77%, em relação à Meta Atuarial (IGP-M+6%).
O segmento de renda variável apresentou no período uma rentabilidade nominal positiva de 5,31%,
a qual representa uma rentabilidade real de 4,22% em relação ao Ibovespa. Já os investimentos em
renda fixa apresentaram uma rentabilidade nominal positiva de 18,84% e uma rentabilidade real,
também positiva, de 0,71%, em relação à Meta Atuarial.
O segmento de investimentos estruturados apresentou uma rentabilidade nominal positiva de 4,52%
e uma rentabilidade real negativa de 11,42%, em relação à Meta Atuarial.
No segmento de imóveis, a rentabilidade nominal foi positiva em 9,34%, ficando com uma rentabilidade real negativa de 7,34%, em relação à Meta Atuarial.
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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No segmento de Operações com Participantes, a rentabilidade nominal, no ano de 2010, foi positiva
em 19,75%, ficando com uma rentabilidade real positiva em 1,48%, em relação à Meta Atuarial.
A valorização das cotas dos Planos de Benefícios administrados pela Fachesf (16,04% no Plano BD,
15,72% no Plano BS e 16,29% no Plano CD) foi inferior à Meta Atuarial registrada no mesmo período:
em 1,66% para o Plano BD, 1,94% para o Plano BS e 1,45% para o Plano CD. Esse desempenho foi o
principal fator que levou à constituição do déficit técnico, apurado antes da revisão dos contratos com
a Patrocinadora Chesf, em 31 de dezembro de 2010, de cerca de R$ 84 milhões no Plano BD; e R$ 0,80
milhão no Plano CD. Devido ao resultado positivo acumulado em relação às hipóteses adotadas, o
Plano BS apresentou um superávit de cerca de R$ 156 milhões.
Após a revisão dos contratos com a Patrocinadora Chesf, em 31 de dezembro de 2010, a situação
financeira dos planos de benefícios administrados pela Fachesf passou a ser a seguinte: o Plano BD
apresentou um déficit de cerca de R$ 10 milhões; o Plano BS apresentou um superávit de cerca de R$
156 milhões; e o Plano CD apresentou um déficit de cerca de R$ 0,80 milhão.
Os recursos investidos pelos planos de benefícios administrados pela Fachesf, em 31 de dezembro de
2010, totalizaram R$ 4,315 bilhões, representando um crescimento de 18,12% em relação a dezembro
de 2009.

Gestão dos Investimentos
A gestão dos investimentos da Fachesf encontra-se estruturada de acordo com a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, em 09 de dezembro de 2009. Os principais aspectos
dessa estrutura contemplam:
Diversificação: Em relação aos gestores das carteiras e fundos, sendo adotada a gestão interna – equipe da própria Fachesf e a gestão terceirizada com instituições especializadas;
Em relação aos ativos e veículos de investimentos;
Alocação dos ativos de acordo com as necessidades dos passivos atuariais dos planos de
benefícios;
Centralização dos serviços de Custódia e Controladoria;
Monitoramento do risco de mercado pela técnica da “Divergência não Planejada” (DnP) e
Benchmark Value-at-Risk (B-VaR)3, e do risco de crédito através do acompanhamento da
classificação de risco (“Rating”).
Com essa estrutura, a Fachesf diversifica o risco de gestão, otimiza a relação Custo x Benefício com a
administração de recursos e possibilita 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 relação a um
indicador de referência, no prazo e intervalo de confiança definidos.
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2 | Política de Investimentos
Planos de Benefícios

Os resumos das Políticas de Investimentos, exercício 2011, dos Planos BD (Benefício Definido), BS
(Saldado de Benefício) e CD (Contribuição Definida), foram extraídos da Política de Investimentos
da Fachesf, aprovada pelo Conselho Deliberativo em 20 de dezembro de 2010. Essas 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.
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Política de Investimentos

Diretrizes para Operações com Derivativos [Plano BD, CD e BS]
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:
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.
Para verificação dos limites estabelecidos nos itens V e VI acima não serão considerados os títulos
recebidos como lastro em operações compromissadas.

Gestão dos Custos Operacionais [Plano BD, CD e BS]
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.

Critérios de Contratação · Administradores e Gestores de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas [Plano BD, CD e BS]
O processo de seleção deverá ter critérios específicos para cada especialidade. Na seleção e avaliação
de Fundos de Investimentos não convencionais, definidos como: Fundos Multimercados Institucionais; Fundos Multimercados não Institucionais classificados pela Resolução CMN n°3.792/09 no segmento Investimentos Estruturados; Fundos de Índice no Exterior com cotas admitidas à negociação
em bolsa de valores no Brasil; Fundos de Investimentos em Dívida Externa – FIDE; Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC; Fundos de Investimentos em Participações – FIP e Fundos de
Investimento em Empresas Emergentes – FIEE, 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 área restrita do site da Fachesf.
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3 | Demonstrativo de Investimentos dos
Planos de Benefícios · Resumo do Exercício 2010
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 total dos investimentos
é distribuído entre os três planos, proporcionalmente às suas reservas. Está prevista para 2011 a segregação real dos ativos por plano de benefícios, conforme consta na Política de Investimentos de 2011.

[ 3. 1 Alocação dos Recursos Totais Aplicados · Por segmento ]
O objetivo do quadro a seguir é demonstrar a evolução da alocação dos recursos por segmento, de
2009 para 2010. 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 3.792, de
24 de setembro de 2009) e pela Política de Investimentos da Fachesf.

[ 3. 2 Alocação dos Recursos Totais Aplicados · Por segmento e Plano de Benefícios ]
O quadro abaixo apresenta a distribuição do total dos recursos, virtualmente alocados por plano de
benefícios e por segmento de aplicação.
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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 verifica-se que os percentuais dos recursos dos planos de benefícios alocados
em cada um dos segmentos encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos e pela legislação em vigor.

[ 3. 3 Rentabilidade]
3. 3. 1 Rentabilidade Patrimonial por Plano
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 2009, as reservas dos participantes
dos Planos BD, BS e CD, em 31 de dezembro de 2010, tiveram um aumento nominal de 16,04%, 15,72%
e 16,29%, respectivamente.										

3. 3. 2 Rentabilidade das Aplicações por Segmento
A rentabilidade das aplicações é calculada pelo método da Taxa Interna de Retorno (TIR) de modo a
considerar as entradas e saidas de recursos diárias. O retorno dos investimentos influencia diretamente
o valor das quotas dos planos de benefícios, cuja rentabilidade foi apresentada no quadro anterior.
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[ 3.4 Resumo das Aplicações]
3. 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 privados para atender ao ALM Tático. 				
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[ FUNDOS DE INVESTIMENTOS ] Abaixo são apresentadas as aplicações de recursos da Fachesf, no segmento de renda fixa, através de Fundos de Investimentos.

3. 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 ações de baixa liquidez (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.
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3. 4. 3 Segmento Investimentos Estruturados
Abaixo são apresentadas as aplicações de recursos da Fachesf, no segmento de investimentos estruturados, através de Fundos de Investimentos.

[ 3.5 Gestão Terceirizada]
Os quadros a seguir apresentam a concentração dos recursos dos planos de benefícios “por administrador” e “por fundo”.

3. 5. 1 Concentração por Administrador
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[ 3.6 Imóveis]

[ 3.7 Empréstimos]
De 2009 para 2010 houve um crescimento de 22,04% no valor dos empréstimos concedidos. A concessão de empréstimos é segregada por Plano de Benefícios e são utilizados os Recursos Garantidores das
Reservas Técnicas dos respectivos Planos. A taxa de juros cobrada nos empréstimos PÓS-FIXADOS é
IGP-M + 6% a.a. Para fazer face aos custos administrativo e operacional da Carteira, é cobrada uma taxa
de 0,50% sobre o valor concedido.									
									

[ 3.8 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 indicador
de referência (benchmark), no prazo e intervalo de confiança definidos. Em 31 de dezembro de 2010, os
investimentos da Fachesf, em Renda Fixa e Renda Variável, apresentavam os seguintes valores referentes ao cálculo do B-Var:									
													
						

[ 3.9 Divergência não planejada | Dnp . 2010]
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 2010.
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De acordo com o art. 15 da Instrução MPS/PREVIC Nº 2, de 18 de maio de 2010, a entidade fechada de
previdência complementar 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 carteiras dos planos de benefícios, quando ocorrer DnP do segmento negativa, apurada
mensalmente, por doze meses consecutivos; ou quando ocorrer DnP do segmento negativa, acumulada nos últimos trinta e seis meses.
Quando da apuração da DnP de dezembro de 2010, foram constatados alguns casos de DnP negativa
ocasionados, principalmente, devido aos impactos da crise financeira mundial ocorrida no ano de 2008
e à elevada variação do IGP-M no ano de 2010.
Em todos os casos, a Gerência de Investimentos da Fachesf elaborou os relatórios de providências exigidos pela Instrução MPS/PREVIC N°2, os quais estão à disposição do Conselho Fiscal e da PREVIC, para
eventuais consultas, conforme determina a norma em questão.
		
													
						

[ 3.10 Eventuais Desenquadramentos ]
Não foram verificados desenquadramentos em relação à legislação em vigor e à Política de Investimentos da Fachesf.

[ 3.11 Consonância dos Resultados ]
Observando os resultados dos investimentos da Fachesf, relativos ao ano de 2010, pode-se afirmar que
os mesmos não superaram a meta atuarial. Este desempenho foi ocasionado pelas dificuldades apresentadas no mercado financeiro nacional e internacional, especialmente pelo fraco desempenho da
Bolsa de Valores de São Paulo, e principalmente pela alta do IGP-M no ano de 2010. Quanto ao enquadramento das aplicações, 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							
PHF Auditores Independentes S/S									

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO									
Clayton Ferraz de Paiva									
Presidente da Fachesf 								
									
								
													
						

23

4 | Demonstrações Contábeis dos Planos
de Benefícios Previdenciários
Exercício findo em 31 de dezembro de 2010
| Código PREVIC nº0361 |
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5 | Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2009 e 2010
[ 5.1 Características e Finalidades ]
A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf é uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar, sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado sob a forma de sociedade civil,
autorizada a funcionar pela Portaria no 2.247/80, Processo MPAS 301.822/79, com autonomia administrativa e financeira, instituída pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, entidade jurídica
de direito privado.
A Entidade está subordinada às normas do Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da
Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC, e às Resoluções específicas do Conselho
Monetário Nacional – CMN publicadas pelo Banco Central do Brasil.
Em 31.12.2010 a Fundação contava com 5.823 participantes ativos (5.753 em 2009), 5.380 participantes
assistidos (5.474 em 2009) e 1.503 pensionistas (1.417 em 2009).
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Fundação tem as seguintes finalidades
principais, em termos de benefícios:
• assegurar aos seus Participantes e respectivos Beneficiários as prestações estabelecidas em
seus planos de benefícios previdenciários;
• incumbir-se de administrar ou supervisionar, através de convênios, serviços assistenciais à saúde destinados aos seus Participantes, desde que sem ônus para a Fundação;
• oferecer, operacionalizar, administrar ou supervisionar serviços assistenciais à saúde, extensivos aos seus Participantes e Beneficiários, com contribuição dos usuários, das Patrocinadoras
ou de ambos, com autorização específica do órgão competente, para esse fim.
Os recursos administrados pela Entidade para cumprir o seu principal objetivo são constituídos por contribuições das suas Patrocinadoras, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf e a própria Fundação, de Participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos em investimentos,
que obedecem ao disposto na Resolução CMN nº 3.792, de 24.09.2009, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e legislação posterior.

[ 5.2 Planos de Benefícios ]
5.2.1 De natureza previdenciária
A Fachesf administra os seguintes planos previdenciários:
a) Plano de Benefício Definido – BD
Plano de Benefício Definido inscrito sob o no 19.800.020-29 no Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC, no qual o valor do benefício
é previamente definido de acordo com o Salário Real de Benefício – SRB do participante e o valor do
benefício da previdência social. O Plano encontra-se em extinção, não aceitando novas adesões. Além
dos Assistidos, o Plano conta com os Participantes Ativos remanescentes do processo de migração, que
optaram por permanecer neste Plano.
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b) Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida – CD
Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida inscrito sob o no 20.010.021-65 no Cadastro Nacional
dos Planos de Benefícios da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC, no qual o valor
dos benefícios programados é definido com base nas reservas de contribuições acumuladas até a data
da concessão e a partir de então se torna um benefício vitalício. Já os benefícios de risco (invalidez e pensão por morte) possuem regras equivalentes ao Plano de Benefício Definido, ou seja, seu valor é definido
com base no SRB e no valor do benefício da previdência social. Os atuais participantes ativos são os empregados da FACHESF e da CHESF que aderiram ao Plano, bem como os que optaram pela migração em
29.06.2001. Este Plano encontra-se aberto a novas adesões para os empregados da Chesf e da Fachesf.
c) Plano Saldado de Benefícios – BS
Plano Saldado de Benefício inscrito sob o no 20.010.022-38 no Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC, na modalidade de Benefício Definido – BD, que se caracteriza pelo saldamento do direito do participante no Plano de Benefício Definido ao
qual o participante estava anteriormente vinculado antes de sua migração. O valor do benefício saldado
foi apurado em 29.06.2001 e corrigido até então pelo indexador do Plano. Este Plano encontra-se em
extinção, não podendo mais receber novas adesões. Os atuais participantes ativos deste Plano são os
participantes que optaram pela migração do Plano de Benefício Definido.
Os Planos BS e CD, bem como a revisão do Plano BD, foram aprovados em definitivo pela Secretaria de
Previdência Complementar – SPC, na época, por meio dos Ofícios nos 2.450/SPC/GAB/COA e 2.451/SPC/
GAB/COA, ambos de 18.10.2001, com data-base de migração de 29.06.2001.
Concomitantemente à migração para o Plano CD, a Fachesf promoveu o recadastramento de todos os
Participantes, com o intuito principal de comprovar a exatidão das informações do tempo de vínculo à
Previdência Social e ainda de aprimorar a qualidade das informações do cadastro da Fundação. A adesão ao novo Plano atingiu um percentual de 97,1% dos Participantes.
Em paralelo a esse processo, o custeio do Plano BD para os Participantes Ativos que optaram por nele
permanecer foi redefinido de acordo com o previsto na legislação vigente, de forma a adequá-lo ao real
custo dos benefícios oferecidos e a obedecer à Emenda Constitucional nº 20/1998.

5.2.2 De natureza assistencial
A Fachesf, como Operadora de Plano de Saúde na modalidade de auto-gestão, registrada na Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS desde 04.07.2001 sob o no 31.723-3, administra o plano de assistência médica e hospitalar denominado FACHESF-SAÚDE, totalmente custeado pelos Participantes. Este
plano é sub-dividido da seguinte forma:
a) Plano FACHESF-SAÚDE Básico inscrito sob o no 436.220.019 no cadastro da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas hospitalares com acomodação
em enfermaria.
b) Plano FACHESF-SAÚDE Padrão inscrito sob o no 436.221.017 no cadastro da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas hospitalares com acomodação em apartamento.
c) Plano FACHESF-SAÚDE Especial inscrito sob o no 436.222.015 no cadastro da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas ambulatoriais e hospitalares
com acomodação em apartamento.
A Fachesf faz parte do conjunto das entidades fechadas de previdência complementar que, nos termos
do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo a seus participantes, assistidos e respectivos dependentes benefícios de assistência à saúde. Desde 18 de dezembro
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de 2008 esta atividade de saúde suplementar, mesmo quando executada por entidade de previdência
complementar, passou a ser regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
No que se refere à gestão contábil do plano de assistência à saúde, a partir de 2009 as referidas entidades
estiveram obrigadas ao completo atendimento às normas contábeis emitidas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, porém, somente a partir de 1º de janeiro de 2010, com a implantação da
nova planificação contábil, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC determinou que a Gestão Assistencial seria representada por apenas uma rubrica totalizadora alocada ao final
de cada grupo contábil patrimonial e de resultados. O detalhamento dos eventos relacionados aos benefícios de assistência à saúde somente está apresentado nas demonstrações contábeis em separado,
exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

[ 5.3 Contribuições dos Planos de Benefícios ]
As contribuições dos planos de benefícios relacionados a seguir, estão definidas nas avaliações atuariais
dos planos de naturezas previdencial e assistencial emitidas pelas consultorias Mercer Human Resource
Consulting Ltda., e Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial S/C Ltda., respectivamente. Estes valores
são creditados mensalmente à Fachesf. No caso dos planos de benefícios previdenciários, a contribuição
de dezembro é realizada em dobro, totalizando 13 contribuições no ano.

5.3.1 De natureza previdenciária
a) Plano de Benefício Definido – BD

b) Plano de Benefícios de Contribuição definida – CD
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c) Plano Saldado de Benefícios – BS

5.3.2 De natureza assistencial
PLANO FACHESF-SAÚDE | A Fachesf administra um plano de saúde, denominado FACHESF-SAÚDE, na
modalidade de autogestão, o qual é integrante do Programa Assistencial e é totalmente custeado pelos
Participantes. Em 04.07.2001, o FACHESF-SAÚDE, composto por três modalidades: Plano Básico, Plano
Padrão e Plano Especial, foi registrado junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Usuários do Plano
O Plano de Benefícios Assistenciais FACHESF-SAÚDE é custeado pelas contribuições mensais dos usuários em pré-pagamento, a título de mensalidade, e em pós-pagamento, a título de co-participação e/
ou franquia.
Contribuições mensais: correspondem aos valores mensais pagos pelos usuários, de acordo com as tabelas de cada modalidade (Básico, Padrão e Especial) por faixa etária e por categoria de usuário (empregados da Chesf, empregados da Fachesf, Assistidos e respectivos dependentes).
Co-participação modalidade Plano Especial: corresponde à participação de 40% (2009 – 40%), pelos
usuários do Plano FACHESF-SAÚDE Especial, sobre os procedimentos ambulatoriais. Esta participação,
em 2010, quando aplicada sobre honorários complementares clínicos, cirúrgicos, de diagnóstico e de
terapia realizados ambulatorialmente, de caráter eletivo, tem como limite o valor de R$ 146,70 (2009 –
R$ 139,45).
Co-participação para urgência e emergência: corresponde à participação de todos os usuários das modalidades do FACHESF-SAÚDE no valor de R$ 54,37 (2009 – R$ 54,37) decorrente do atendimento de
urgência e emergência.
Custeio Administrativo: Durante o exercício de 2010 o custeio correspondeu a 9,69% (2009 – 9,34%) das
contribuições mensais.

[ 5.4 Apresentação da Estrutura Contábil ]
Em consonância à Planificação Contábil Padrão, conforme Resolução MPAS/CGPC nº 28, de 26.01.2009 e
alterações posteriores, consoante as normas e procedimentos contábeis aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A estrutura contábil está segregada em 4 (quatro) Atividades, formando um conjunto de informações
que caracterizam os processos destinados à realização das funções das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, quais sejam:
Gestão Previdencial | é o ambiente contábil que mantém os registros dos fatos econômico-financeiros
diretamente relacionados a contribuições e benefícios previdenciários. A contabilização dos eventos
oriundos da Gestão Previdencial é efetuada totalmente segregada por plano de benefícios.
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Gestão Administrativa | é o ambiente contábil que mantém o registro dos fatos econômico-financeiros
diretamente relacionados a receitas e despesas administrativas, bem como o ativo permanente, necessários à execução dos planos de benefícios administrados pela Fachesf.
A partir de 1º de janeiro de 2010, conforme Resolução MPAS/CGPC nº 28/2009, a contabilização dos
eventos administrativos está sendo efetuada em ambiente contábil específico, denominado Plano de
Gestão Administrativa – PGA, cujo patrimônio que compõe o Fundo Administrativo está segregado por
plano de benefícios, ou seja, o PGA é executado de forma consolidada e também, de forma segregada
por plano de benefícios, dentro do próprio PGA.
Ao final de cada mês, a entidade registra nas contas “Participação no Plano de Gestão Administrativa”,
no Ativo, e “Participação no Fundo Administrativo do PGA”, no Passivo, no ente contábil Gestão Previdencial, a parcela equivalente à participação dos planos de benefícios previdenciários no fundo administrativo registrado no PGA. Com isso, todos os eventos administrativos estão registrados no Plano de
Gestão Administrativa – PGA mas, a parte do Fundo Administrativo que cabe a cada plano de benefícios
previdenciários está contabilizada no ambiente previdencial de cada respectivo plano de benefícios, em
contas do Ativo e Passivo sem causar quaisquer efeitos no resultado da atividade previdencial. Tendo
em vista que, o Fundo Administrativo estará com o saldo registrado no PGA e também em cada plano
de benefícios previdenciais, de acordo as respectivas participações, para elaboração de demonstrações
contábeis consolidadas dos planos de benefícios, o efeito do Fundo Administrativo nos mesmos é anulado, permanecendo apenas o saldo do Fundo Administrativo no PGA.
Fluxo de Investimentos | grupo de contas contábeis destinado ao gerenciamento das aplicações de
recursos oriundos da Gestão Previdencial e da Gestão Administrativa. A contabilização dos eventos relacionados aos investimentos financeiros é efetuada em contas específicas dentro de cada ambiente
contábil, ou seja, recursos previdenciais na Gestão Previdencial e recursos administrativos na Gestão
Administrativa
Gestão Assistencial | é o ambiente contábil destinado ao registro contábil dos fatos relativos aos planos
de benefícios de assistência à saúde, registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

[ 5.5 Demonstrações Contábeis ]
As práticas contábeis adotadas são aquelas determinadas pela Resolução MPAS/CGPC nº 28, de
26.01.2009 e posteriores alterações, conforme mencionado na nota explicativa nº 4 e podem ser resumidas como segue.

5.5.1 Balanço Patrimonial
No Balanço Patrimonial, os valores correspondentes ao exercício 2009, apresentados para fins de comparação, estão reapresentados devido à separação dos valores a receber e a pagar do Fluxo de Investimentos que, na demonstração daquele exercício estava registrada de forma líquida no seu grupo contábil do Ativo. A referida separação dos valores nos grupos contábeis de ativos e passivos gerou um
acréscimo de R$ 5.993 mil no Ativo – Realizável – Investimentos e um acréscimo, no mesmo valor, no
Passivo – Exigível – Investimentos, não acarretando quaisquer efeitos ao Patrimônio Social dos planos.
5.5.1.1 Composição do Ativo
a) Disponível
Registra as disponibilidades existentes em Caixa e Bancos, bem como a existência de cheques emitidos
em poder da tesouraria e remessa de numerário para outras praças até a data do balanço.
b) Ativo Realizável – Gestão Previdencial
Compreendem os valores e direitos relativos às contribuições de patrocinadores e participantes, reco-
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nhecidas pelo regime de competência, observando-se o plano de custeio. Compreendem também os
valores contratados, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, bem como outros valores a receber de natureza previdenciária, até a data do balanço.
c) Ativo Realizável – Gestão Administrativa
Registra os direitos a receber relativos aos eventos administrativos, a realização de despesas do Plano de
Gestão Administrativa - PGA que contribuirão para a formação de resultados de meses subseqüentes,
tais como: adiantamentos sob a responsabilidade de empregados e terceiros, bem como outros valores
de natureza administrativa, até a data do balanço.
d) Ativo Realizável – Investimentos.
Registra os valores aplicados pela Fachesf nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis e Empréstimos a Participantes, atualizados até a data do balanço.
e) Ativo Permanente – Imobilizado e Diferido
Os bens do Imobilizado são registrados ao custo de aquisição e direito de uso Software, depreciados e
amortizados pelo método linear estabelecido em função do tempo de vida útil.
O Ativo Diferido é composto por saldos decorrentes do custo de projetos de reorganização de processos
e estrutura organizacional, bem como por reformas em imóveis que estão alugados à Fachesf. O saldo
registrado no Ativo Diferido em 31.12.2009, que não foi transferido para o Ativo Intangível, permanece
nesta rubrica até sua completa amortização.
f) Gestão Assistencial
Registra o montante de recursos que compõem o Ativo Total do plano de assistência à saúde, cujo
detalhamento das respectivas rubricas está evidenciado nas demonstrações contábeis em separado,
determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
5.5.1.2 Composição do Passivo
a) Exigível Operacional – Gestão Previdencial
Registra os compromissos de cada Plano de Benefícios assumidos pela Fachesf relativos ao pagamento de benefícios previdenciários, bem como ingressos de recursos que contribuirão para formação de
resultados de meses subseqüentes e retenções incidentes sobre benefícios. Registra ainda o valor para
repasse à Gestão Administrativa referente ao custeio das despesas administrativas necessárias à execução dos planos de benefícios previdenciários e demais compromissos a pagar e/ou a recolher oriundos
da gestão dos planos de benefícios previdenciais.
b) Exigível Operacional – Gestão Administrativa
Registra os compromissos assumidos pela Fachesf relativos ao pagamento de despesas com pessoal,
encargos, serviços de terceiros, bem como ingressos de recursos que contribuirão para formação de
resultados de meses subseqüentes e retenções incidentes sobre os pagamentos decorrentes de gastos
administrativos necessários à execução dos planos de benefícios administrados pela Fachesf.
c) Exigível Operacional – Investimentos
Registra os compromissos assumidos pela Fachesf em operações de investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis e Empréstimos a Participantes, bem como os tributos a recolher decorrentes das
operações de empréstimos a participantes. Registra ainda o valor para repasse à Gestão Administrativa
referente ao custeio das despesas administrativas necessárias aos investimentos dos recursos dos planos de benefícios previdenciários.
d) Exigível Contingencial
Registra as ocorrências de fatos que merecerão decisões que poderão ou não gerar desembolsos, denominadas provisões. Estas provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas
tendo como base a avaliação dos consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir perdas prováveis decorrentes dos respectivos processos.
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e) Patrimônio Social
Registra a soma dos recursos para fazer frente a todas as obrigações dos planos de benefícios administrados pela Fachesf. O Patrimônio Social é composto das rubricas a seguir:
Patrimônio de Cobertura do Plano | registra os recursos líquidos próprios dos planos destinados
exclusivamente à cobertura dos respectivos benefícios previdenciários, cujo valor acumulado é
composto da soma do valor das Provisões Matemáticas, que representam o compromisso total do
plano com os seus participantes, a ser convertido em benefícios conforme regulamento específico,
e o valor do Equilíbrio Técnico (excedente patrimonial - Superávit Acumulado; ou insuficiência patrimonial - Déficit Acumulado).
O Patrimônio de Cobertura do Plano é constituído com as reservas determinadas pelos regulamentos,
cujas premissas e hipóteses atuariais são avaliadas a cada exercício social e constam do Demonstrativo
Atuarial dos planos de benefícios previdenciários.
Fundos | Registra o patrimônio que, apesar de ter sido constituído com recursos oriundos dos planos de
benefícios, não tem como propósito a cobertura de benefícios previdenciários. A finalidade do patrimônio que compõe cada fundo está descrita a seguir:
i. Fundos Previdenciais: constituído para dar garantias ao respectivo plano de benefícios previdenciais, cuja formação e reversão são efetuadas com base em parecer atuarial, conforme legislação vigente. De acordo com o cálculo atuarial, não há necessidade de constituição desse fundo
na Fachesf.
ii. Fundos Administrativos: o fundo administrativo é constituído pelo ativo permanente, pela diferença positiva apurada entre receitas e despesas, pelo rendimento de suas aplicações e pelo
recebimento dos custeios administrativos oriundo do demais Programas. O objetivo é fazer face
à cobertura das despesas administrativas, bem como garantir a cobertura do ativo permanente,
segregado da seguinte forma:
Fundo Administrativo Previdencial:
Fundo para cobertura do ativo permanente: sua finalidade é segregar os recursos da Gestão Administrativa que dão cobertura às depreciações e amortizações do ativo permanente, daqueles
recursos que garantem o custeio das despesas correntes. É constituído pelo valor correspondente
à aquisição de ativo imobilizado e diferido e revertido pelos valores das depreciações e amortizações desses ativos.
Fundo do custeio administrativo previdencial: trata-se de fundo para cobertura das despesas
administrativas necessárias à execução dos planos de benefícios previdenciários, constituído da
seguinte forma:
• 9% sobre as contribuições previdenciárias da Patrocinadora, Participantes Ativos, Assistidos e Autopatrocinados do Plano BD e Participantes Assistidos do Plano BS;
• Contribuição extra para custeio das despesas administrativas dos Planos BD, CD e BS
pagos exclusivamente pelas Patrocinadoras.
• 0,28% sobre o benefício recebido pelos Participantes Assistidos do Plano CD.
• Rendimento das aplicações financeiras oriundas do patrimônio administrativo que
cabe à administração previdencial.
Fundo Administrativo Assistencial: trata-se de fundo para cobertura das despesas administrativas
necessárias à execução do plano de assistência à saúde, bem como para assegurar a continuidade das atividades de assistência social aos participantes da Fachesf, conforme a seguir:
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Custeio administrativo assistencial que no ano de 2010 correspondeu a 9,69% das contribuições para o plano de assistência à saúde (FACHESF-SAÚDE).
Ressarcimento, pela Seguradora, de valor para cobertura das despesas administrativas,
efetuadas pela Fachesf, necessárias à execução de atividades relacioandas à apólice de
seguro de vida dos participantes e assistidos.
Rendimento das aplicações financeiras oriundas do patrimônio administrativo que
cabe à administração assistencial.
f) Gestão Assistencial
Registra o montante de recursos que compõem o Passivo total do plano de assistência à saúde, cujo
detalhamento das respectivas rubricas é evidenciado nas demonstrações contábeis em separado determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

5.5.2 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL
Elaborada de forma consolidada e também por plano de benefícios previdenciários. A DMAL apresenta
detalhadamente as adições e destinações que resultam no Acréscimo ou Decréscimo no Ativo Líquido.

5.5.3 Demonstração do Ativo Líquido – DAL
Elaborada somente por plano de benefícios previdenciais e tem a finalidade de apresentar a composição do Ativo Líquido de cada plano.

5.5.4 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Elaborada de forma consolidada e por plano de benefícios. A DPGA apresenta os eventos econômicos
(Receitas e Despesas) que resultam no Acréscimo ou Decréscimo no fundo patrimonial da Gestão Administrativa.

5.5.5 Demonstração das Obrigações Atuariais – DOA
Elaborada somente por plano de benefícios previdenciários e tem a finalidade de apresentar a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano.

[ 5.6 Transferências Financeiras entre os Planos ]
A necessidade desse registro está diretamente relacionada à situação de que algumas operações financeiras envolvem participantes dos diversos planos, e a liquidação junto aos Bancos ocorre em uma única
conta corrente bancária. Apesar da liquidação financeira de um evento que envolve os diversos planos
ser efetuada em uma única conta corrente, é escolhida a conta de um plano para a liquidação total do
evento. Este evento está devidamente contabilizado nas contas patrimoniais e de resultado, de forma
segregada por plano em seu respectivo ambiente da estrutura contábil, conforme Nota nº 4. Com isso,
quando o evento é liquidado, no controle do contas a receber ou do contas a pagar deve ser efetuado
outro registro contábil, entre planos, no sentido de demonstrar que, o plano que recebeu em sua conta
corrente recursos de outro plano, deve efetuar a respectiva transferência financeira, da mesma forma
que, o plano que liquidou um compromisso de outro plano deve receber a respectiva transferência
financeira.
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A contabilização dessas transferências ocorre entre contas do Realizável e do Exigível Operacional, ou
seja, não têm contrapartida com contas de resultados e somente expressam o direito e a obrigação
dos planos referentes às movimentações bancárias quando são efetuadas em conta corrente de outro
plano.
Para melhor entendimento, a seguir citamos dois exemplos clássicos de eventos que geram estas transferências financeiras:
Pagamento da Folha de Benefícios: a folha de benefícios previdenciários é contabilizada segregada entre os planos, porém, o arquivo eletrônico para liquidação bancária é consolidado, principalmente, pelo fato de um mesmo participante receber benefícios de mais de um
plano, quando há benefício saldado. Neste caso o arquivo de pagamento bancário da folha
é debitado em uma única conta corrente, e no mesmo mês são efetuados os registros contábeis a receber e a pagar entre os respectivos planos.
Recebimento de recursos do INSS: o INSS credita em uma única conta corrente todo o montante devido aos planos da Fachesf, a título de repasse do valor adiantado aos assistidos pela
Fachesf referentes aos benefícios de aposentadoria da previdência oficial. Neste caso, um
plano recebe em sua conta corrente todo o valor do repasse, inclusive o que cabe aos outros
planos, devendo imediatamente reconhecer uma obrigação para com os outros planos correspondente às respectivas partes.

[ 5.7 Gestão Previdencial · Ativos e Passivos ]
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Ativos
Contribuições Contratadas
As Contribuições Contratadas com a Chesf podem ser assim resumidas:
a) Contrato CF-00.1.246-043, de 15.12.2000. Reconhecimento das obrigações decorrentes do saldamento do Plano, correspondentes aos “tempos anteriores” dos Participantes Assistidos que optaram por
migrar para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida. Composto de 120 parcelas mensais,
já incluídos juros de 6% a.a., cuja primeira parcela se venceu em 31.12.2000 e a última liquidada em
26.11.2010, atualizadas pela variação acumulada do IGP-M até a data de cada amortização.
b) Contrato CF-01.1.266-017, de 08.06.2001. Compromisso composto pelos “tempos anteriores” dos Participantes Ativos, pela parcela de 2/3 do déficit relativo a esse grupo e pelos valores do saldamento do
Plano em relação aos Assistidos:
Para cobertura dos benefícios ainda a conceder.
i. Em 2007, este contrato sofreu uma redução de R$ 109 milhões, resultando R$ 45 milhões de compromisso em 31.12.2007. Em decorrência da Avaliação Atuarial datada de
18.01.2008, ficaram determinadas 51 parcelas mensais para amortização do compromisso, já incluídos juros de 6% a.a., cuja primeira parcela se venceu no antepenúltimo
dia de janeiro de 2008, tendo a última para 31.03.2012, devidamente atualizadas pela
variação acumulada do IGP-M até a data de cada amortização, não mais sendo calculadas com base no percentual de folha de salários da Chesf e sim, a partir de cálculo
financeiro pelo sistema “price”, e devidamente atualizado por IGP-M + 6% a.a.
ii. De 2008 a 2010 - não houve alterações de valor do compromisso, bem como em
outras condições contratuais.
Reconhecimento de compromisso adicional relativo ao impacto no saldamento de participantes
assistidos, do recadastramento dos tempos de vinculação à previdência social, da incidência de
imposto de renda sobre os investimentos, decorrentes da MP nº 2222/2001, revogada pela Lei no
11.053, de 29.12.2004, e de outros fatores que geraram variações positivas ou negativas na mensuração dos compromissos entre as duas avaliações atuariais, a de 31.07.2000 e a de 30.06.2001.
Composto de 64 parcelas mensais remanescentes, já incluídos juros de 6% a.a., cuja primeira parcela se venceu em 28.05.2003, tendo a última para 30.04.2013, devidamente atualizadas pelo
IGP-M acumulado até a data de cada amortização.
i. Em 2008 e 2009 - não houve alterações de valor do compromisso, bem como em
outras condições contratuais.
ii. Em dezembro de 2010, houve acréscimo no valor deste contrato correspondente a
R$ 73,9 milhões, conforme Avaliação Atuarial de 04.02.2011, resultando o saldo de R$
189,3 milhões.
Parcela correspondente ao compromisso adicional da Patrocinadora em decorrência da revisão
atuarial do contrato de 31.12.2008, nos termos da sua Cláusula Quinta, conforme Parecer Atuarial
datado de 30.01.2009.
i. Em dezembro de 2008, houve o acréscimo no compromisso com o Plano BD da ordem de R$ 323 milhões. Compromisso programado para amortização em 52 parcelas
mensais, já incluído juros de 6% a.a., cuja primeira parcela se vence no antepenúltimo
dia útil de janeiro de 2009, tendo a última para 30.04.2013, devidamente atualizadas
pelo IGP-M acumulado até a data de cada amortização.
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ii. Em dezembro de 2009, houve redução neste contrato no valor de R$ 156 milhões,
conforme Avaliação Atuarial datada de 03.02.2010, resultando o saldo de R$ 96 milhões
a ser amortizado em 40 parcelas mensais, já incluído juros de 6% a.a., cuja primeira
parcela se vence no antepenúltimo dia útil de janeiro de 2010, tendo a última para
30.04.2013, devidamente atualizadas pelo IGP-M acumulado até a data de cada amortização.
iii. Em 2010 não houve alteração no valor deste contrato.
c) Contrato CF-03.1.337-013, 23.04.2003. Compromisso referente ao saldamento dos direitos acumulados no Plano de Benefícios para aqueles participantes que optaram por se inscrever no Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida, constituindo em seus nomes as Contas de Reservas Transferidas de
Participante e da Patrocinadora, compromisso esse equivalente às parcelas das referidas Contas não cobertas pelo Patrimônio do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida. Composto de 120 parcelas
mensais, já incluídos juros de 6% a.a., cuja primeira parcela se venceu em 28.05.2003, tendo a última para
30.04.2013, atualizadas pelo IGP-M acumulado até a data de cada amortização.
Em 2010 não houve alteração neste contrato.
Contribuições a Receber
Trata-se das contribuições normais dos participantes ativos, cujos valores são descontados em folha de
pagamento e repassados pela patrocinadora Chesf no terceiro dia útil do mês seguinte. Neste grupo
contábil também estão registradas as contribuições a receber dos participantes ativos na qualidade de
autopatrocinados.
Valor a receber do Convênio com o Instituto Nacional Seguridade Social – INSS
Corresponde ao valor a receber do INSS decorrente do adiantamento concedido pela Fachesf para crédito aos assistidos referente ao benefício de aposentadoria do INSS, cujo recebimento é efetivado até o
quinto dia útil do mês seguinte.
Outros Valores a receber
Trata-se de adiantamentos de benefícios previdenciários concedidos aos assistidos para prestação de
contas da folha de benefícios do mês seguinte.

Passivos
Benefícios a Pagar
Trata-se do saldo de benefícios previdenciários a pagar aos assistidos no mês seguinte ao da folha.
Tributos a Recolher
Trata-se do saldo a recolher correspondente à retenção de tributos efetuada sobre os benefícios previdenciários.
Outros valores a pagar
Registra o saldo de benefícios retidos devido ao não recadastramento dos assistidos, bem como o compromisso com o PGA, correspondente ao repasse do custeio administrativo da Gestão Previdencial.
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[ 5.8 Gestão Administrativa | Plano de Gestão Administrativa PGA · Ativos e Passivos ]

Contas a Receber
Trata-se dos valores a receber das demais gestões referentes ao custeio administrativo, dos empregados
e assistidos relativos ao financiamento de despesas médicas e da patrocinadora Chesf referentes aos
eventos relacionados ao Convênio de Reciprocidade mantido com a Fachesf.
Contas a Pagar
Trata-se dos valores a pagar a empregados, prestadores de serviços e das retenções de tributos a recolher.
Outras Exigibilidades
Trata-se do montante de recursos a ser liquidado decorrente de eventos que compõem o Convênio de
Reciprocidade entre a Chesf e a Fachesf, tais como: valor a pagar à rede credenciada do PAP, fatura de
seguros.
Conforme determina a Resolução MPAS/CGPC no 28/2009, o Plano de Gestão Administrativa – PGA da
Fachesf tem regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo.
A gestão dos recursos administrativos é executada de forma segregada, significando que a realização, o
registro, o acompanhamento e o controle das receitas, da remuneração oriunda das aplicações financeiras, das despesas, das aquisições de ativos permanentes, bem como da constituição ou da reversão do
fundo patrimonial, são individualizados por plano de benefícios (previdenciais e assistenciais).
A segregação das despesas administrativas e das aquisições de ativos permanentes, por planos de benefícios, é efetuada de forma mista: a) segregação real – quando os eventos administrativos são realizados
para atender necessidade específica de um plano de benefícios; b) segregação por rateio – quando os
eventos administrativos são realizados para suprir necessidade comum a todos os planos de benefícios.
O Conselho Deliberativo estabeleceu o limite anual de até 0,5% a título de Taxa de Administração (percentual sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios previdenciários) para repasse de recur-
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sos dos planos de benefícios previdenciários para o PGA, conforme determina a legislação vigente, no
que se refere às entidades abrangidas pela Lei Complementar nº 108/2001.

[ 5.9 Investimentos ]
A Resolução CGPC no 4, de 30.01.2002, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, estabeleceu os critérios para o registro e a avaliação contábil de títulos e valores mobiliários vigentes a partir de
janeiro de 2002, conforme a seguir:
Títulos para negociação – quando adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, devendo esses títulos serem precificados
a valor de mercado;
Títulos mantidos até o vencimento (exceto ações não resgatáveis) – quando há intenção e capacidade financeira do plano para sua manutenção até o vencimento, considerando a classificação
de risco do título, sendo avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos.
Considerando as disposições da Resolução CGPC no 4/2002 e alterações posteriores, os títulos e valores
mobiliários pertencentes aos planos de benefícios administrados pela Fachesf estão classificados como
“Títulos para negociação”.
Os títulos e valores mobiliários pertencentes aos planos de benefícios administrados pela Fachesf estão
custodiados no Banco Itaú S.A.
Com as expectativas de redução de taxas de juros no longo prazo, durante o ano de 2010 a Fachesf
intensificou as análises em investimentos alternativos, aumentando a alocação em crédito privado e
em private equity, através de fundos de investimentos de renda fixa e fundos de investimentos em participações, respectivamente. Paralelamente, durante a fase de elaboração da Política de Investimentos
foram realizados estudos de Asset Liability Management – ALM, contemplando análise de sensibilidade
para a razão de solvência dos planos em função da redução das taxas de juros reais.
Em 31 de dezembro, os planos de benefícios previdenciários executados pela Fachesf possuiam os seguintes investimentos, em garantia do exigível atuarial, com base na Resolução CMN nº 3.792/2009:
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Ativos
Títulos Públicos
Os títulos públicos alocados na Carteira Administrada pela Fachesf são todos de emissão do Tesouro
Nacional, indexados a Índices de Preços, registrados a preço de mercado e com vencimentos variando
de 2011 a 2045;
Créditos Privados e Depósitos
Os títulos privados de renda fixa alocados na Carteira Administrada pela Fachesf são debêntures, algumas indexadas a Índices de Preços e outras indexadas ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI. Do
total alocado em debêntures, R$ 23.896 mil corresponde às debêntures de emissão do Shopping Center
Tacaruna S/A, as quais são indexadas ao IGPM. No entanto, devido ao lastro dessas debêntures ser o próprio Shopping Center, as mesmas estão precificadas com base na avaliação econômico-financeira deste
empreendimento e não pelo valor da emissão corrigido pelo IGPM, o qual corresponde a R$ 26.987 mil.
De acordo com a escritura de emissão, essas debêntures são remuneradas mensalmente pela Receita
Operacional Disponível – RODI do shopping.
Ações
A alocação direta em ações é feita em três Carteiras Administradas sendo duas delas administradas
pela própria Fachesf e a outra terceirizada. As ações constantes dessas carteiras são todas listadas na
BM&FBOVESPA, exceto aquelas de emissão da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, as
quais totalizam R$ 18 mil.
A precificação das ações é feita com base no valor de fechamento da BM&FBOVESPA, exceto as ações de
emissão da Chesf e da GTD Participações (R$ 2.032 mil) as quais são precificadas pelo valor patrimonial,
tendo em vista que não foram negociadas em bolsa nos últimos 90 (dias).
Fundos de Investimentos
A alocação em Fundos de Investimentos está distribuída da seguinte forma:
• Fundos Multimercados (institucionais);
• Fundos de Renda Fixa;
• Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios;
• Fundos de Investimentos em Ações;
• Fundos de Investimentos em Participações;
• Fundos de Investimentos em Empresas Emergentes;
Os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos Multimercados, Fundos de Renda Fixa e Fundos de Investimentos em ações estão todos precificados a valor de mercado. Os Fundos de Investimentos em
Direitos Creditórios têm seus ativos avaliados conforme definido em seus respectivos regulamentos,
conforme determina o normativo em vigor.
Com relação aos Fundos de Investimentos em Participações e Fundos de Investimentos em Empresas
Emergentes, aqueles ativos pertencentes às carteiras desses fundos que têm negociação em bolsa ou
mercado de balcão organizado, precificados a valor de mercado. Os demais ativos estão demonstrados
pelo valor patrimonial ou preço de aquisição, dos dois o menor.
Investimentos Imobiliários
Os ativos imobiliários estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção, precificados por reavaliações efetuadas no exercício de 2008, suportadas por laudos técnicos, datados de 12.12.2008, como
determina o normativo em vigor. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas estabelecidas
em função do tempo de vida útil remanescente, com base nos laudos de reavaliação.
Empréstimos com Participantes
Sob este título está registrado o montante de recursos emprestados aos participantes ativos e assistidos
nos termos das normas estatutárias e regulamentares, contabilizados pelo valor original, acrescido dos
encargos contratuais auferidos até a data do balanço.
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Passivos
Registro dos compromissos oriundos da movimentação dos investimentos conforme descritos na demonstração acima.

[ 5.10 Contingências ]
Em 31.12.2010 a Fachesf registrou o quantitativo de 1.418 ações judiciais referentes a reclamações de
Participantes Ativos e Assistidos e de seus sucessores contra os planos de benefícios previdenciários.
Estes processos se encontram com variados estágios de julgamento, inclusive com valores depositados
em juízo. A Administração, consubstanciada na opinião dos seus consultores jurídicos, bem como de
acordo com a metodologia e critérios estabelecidos para identificação das ações que se enquadrem na
classificação de provável, possível ou remota, em relação a decisões desfavoráveis a Fachesf, avalia que
a provisão constituída é suficiente para a cobertura das eventuais perdas.
O valor total dos recursos vinculados às contingências registradas nas datas dos Balanços é composto
pela provisão para eventual perda e pelos recursos depositados em juízo, conforme demonstrado a
seguir:

Para melhor entendimento, apresentamos a seguir o objeto de cada reclamação judicial que acarretou
nas referidas provisões:
a) Benefício Proporcional: ações judiciais de participantes contra o Plano de Benefício Definido
– BD trata da reivindicação que, a proporcionalidade do valor de benefício pago pelo INSS não
prejudique a integralidade do benefício previdenciário postulando direitos equivalentes aos que
se aposentaram com contribuições integrais para o INSS.
b) Cálculo Hipotético: ações judiciais de participantes contra o Plano de Benefício Definido – BD
questionando a utilização pela Fachesf de um valor hipotético de benefício INSS para apuração
de valor inicial de benefício, em detrimento do benefício efetivamente pago pelo INSS.
c) Reajuste URV: ações judiciais de participantes contra o Plano de Benefício Definido – BD tratando do reajuste de benefícios de 1994, quando o Plano Real expurgou a apuração inflacionária
do período anterior e utilizou no reajuste dos benefícios o IGP-2 ao invés do IGP-M previsto no
Regulamento.
Com relação às causas judiciais referentes ao Benefício Proporcional e ao Cálculo Hipotético, em
08.10.2010 foi aprovado o plano de ação referente ao acordo entre a Fachesf e os reclamantes das ações,
para liquidação financeira destas demandas judiciais. Os valores provisionados na data de 31.12.2010
contemplam a referida decisão e apresentam-se suficientes para cobertura dos desembolsos estimados.
No que se refere à causa sobre Reajuste URV, os valores já depositados em juízo na data-base de
31.12.2010 estão em conformidade com a probabilidade de desembolso estimada pela Fachesf.
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Considerando que, as provisões são estimadas com base na avaliação do cenário do momento, a Fachesf mantém os procedimentos periódicos de revisão sobre o andamento das causas judiciais e seus
efeitos econômicos e financeiros, no sentido de manter os valores contábeis devidamente atualizados.

[ 5.11 Patrimônio dos Planos de Benefícios]
5.11.1 Patrimônio Social
O Patrimônio Social é composto do total de recursos próprios que pertence aos planos de benefícios
que, em 31.12.2010, foi constituído de acordo com a avaliação atuarial emitida em 04.02.2011 pela MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA., atuário independente contratado pela Fachesf, bem como
com base na formação dos fundos patrimoniais da Gestão Administrativa e Fluxo de Investimentos.
Em 31 de dezembro, o Patrimônio Social do conjunto de planos previdenciários estava assim composto:

5.11.2 Patrimônio de Cobertura dos Planos
O Patrimônio de Cobertura do Plano é composto dos recursos próprios dos planos destinados exclusivamente para cobertura dos benefícios previdenciários atuais e futuros que, em 31.12.2010 estava
distribuídos por plano de benefícios (BD, BS e CD) conforme a seguir:

Provisões Matemáticas
Para avaliação das Provisões Matemáticas foram utilizados dados individuais dos participantes ativos na
data-base de 30.09.2010, e dos assistidos e beneficiários na data-base de 31.12.2010.
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Foram mantidas as mesmas hipóteses atuariais e métodos utilizados na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2009, com exceção das hipóteses de crescimento salarial e rotatividade, que
tiveram variações mínimas, de impacto imaterial.
Para avaliação dos benefícios dos Planos BD e BS, assim como para a avaliação dos benefícios de risco
do Plano CD, foi utilizado o método Agregado, com exceção dos benefícios de Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão e Devolução de Reserva de Poupança do Plano BD, que foram avaliados pelo método de
Repartição Simples.
Para os demais benefícios do Plano CD, em consonância com a estrutura do mesmo, foi adotado o método de Capitalização Individual.
A adoção do método Agregado para avaliação dos benefícios do Plano BD, 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.
O plano BS, por se tratar de um Plano Saldado, onde não há acumulação de novos benefícios, não possui
contribuições normais.
O método atuarial adotado para os benefícios programados atende à exigência do método de financiamento mínimo dos encargos atuariais, definido no item 5 da Resolução CGPC nº 18, de 28.03.2006.
A Resolução CGPC nº 18, 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 necessário, 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.
Benefícios concedidos – Correspondem ao valor presente dos benefícios a serem pagos pela Fundação
aos Participantes e Beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada, líquido das contribuições desses Participantes.
Benefícios a conceder – Correspondem ao valor presente dos benefícios e das contribuições normais
que os atuais Participantes Ativos e/ou a Patrocinadora irão recolher à Fundação. Os benefícios a conceder estão segregados como se segue:
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Equilíbrio Técnico | Conforme cálculo das Provisões Matemáticas, considerando a posição do Patrimônio
de Cobertura dos planos em 31.12.10, foi verificado déficit técnico-atuarial no exercício no total de R$
71 milhões, sendo: (R$ 84,2 milhões) de Déficit no Plano de Benefício Definido – BD; (R$ 0,7 milhões) no
Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida – CD; e R$ 156,2 milhões de Superávit no Plano de
Benefício Saldado – BS.
a) Déficit do Plano BD
O déficit apontado em 31.12.2010 no Plano BD está diretamente relacionado aos seguintes fatores conjunturais:
• a rentabilidade obtida com aplicação dos recursos do Plano BD, durante o exercício de 2010, foi
inferior à meta atuarial; e
• a elevação do valor do Salário de Participação o qual compõe o Salário Real de Benefício para
fins de cálculo dos benefícios.
Com base nestes resultados e como já previsto em cláusula específica de revisão atuarial, a oscilação do
passivo atuarial registrada até 31.12.2010, relativamente aos Planos BD, foi incorporada aos valores dos
contratos já firmados entre a Chesf e esta Fundação, em conformidade com o Artigo 4º da Instrução
SPC nº 28, de 30.12.2008. Esta incorporação resultou no acréscimo de R$ 73,9 milhões ao compromisso
da patrocinadora Chesf correspondente ao contrato firmado com o referido plano. Desta forma, após o
acréscimo no valor do contrato aumentando o compromisso da patrocinadora Chesf para com o Plano
BD, o respectivo Equilíbrio Técnico apresentou um Déficit no valor de R$ 10,3 milhões.
O Déficit de R$ 10,3 milhões que permaneceu no Plano BD não foi coberto pelo contrato com a Patrocinadora Chesf, por se tratar de resultado gerado pelos participantes que optaram por não efetuar a
migração de suas reservas do Plano BD para os Planos CD e BS no ano de 2001.
b) Déficit do Plano CD
O déficit no Plano CD em 31.12.2010 teve como causa principal o fato da rentabilidade obtida com as
aplicações financeiras dos respectivos recursos patrimoniais, ter sido inferior à meta atuarial apurada no
mesmo período.
O resultado deficitário do Plano CD não foi absorvido pelo contrato com a Patrocinadora Chesf, pelo fato
da sua causa não ser abrangida pelo objeto do referido instrumento contratual.
c) Superávit do Plano BS
O Plano BS está em posição superavitária em 31.12.2010 devido ao resultado positivo acumulado em
relação às hipóteses adotadas. De acordo com a Resolução MPAS/CGPC nº 26/2008, o resultado superavitário dos planos de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor das Provisões Matemáticas, para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros incertos.
O Plano BS não tem contrato com a patrocinadora Chesf.
Após revisão do contrato da patrocinadora Chesf com o Plano BD, o Superávit Técnico Acumulado e
consolidado dos planos foi registrado em 31.12.2010 no valor de R$ 145 milhões, sendo: (R$ 10,3 milhões) de Déficit no Plano BD; (R$ 0,7 milhões) de Déficit no Plano CD; e R$ 156 milhões de Superávit no
Plano BS.
Conforme Parecer Atuarial datado de 04.02.2011, os déficits apurados após a revisão do contrato de
dívida firmado com a patrocinadora Chesf, correspondem a 0,43% e 0,07% das Provisões Matemáticas
constituídas pelos Planos BD e CD, respectivamente. O superávit apurado no Plano BS corresponde a
19,57% das Provisões Matemáticas, cujo valor será mantido como Reserva de Contingência do respectivo plano.
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A MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA., atuário independente contratado pela Fachesf, avalia que, pelo fato dos déficits dos planos BD e CD, apurados em 31.12.2010, terem sua origem na conjuntura econômica global, com reflexos no mercado de ações brasileiro e que, as insuficiências apuradas
são inferiores a 10% das Provisões Matemáticas, cabe à Fachesf a opção pela postergação do equacionamento do Déficit, de acordo com disposto no parágrafo 1º do Artigo 28 da Resolução MPAS/CGPC nº
26/2008.

[ 5.12 Situação Tributária ]
5.12.1 Imposto de Renda – IR
Em 29.12.2004 foi sancionada a Lei n°11.053, que introduziu alterações no sistema de tributação dos
planos de benefícios de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5°dessa Lei, a partir de
01.01.2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda
sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e
fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar. A partir de então, a tributação ocorre diretamente ao participante (na fonte) quando do resgate de sua reserva de poupança ou
quando o mesmo passa à condição de assistido nos termos da legislação pertinente.

5.12.2 Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para a Seguridade Social - COFINS
De acordo com a Lei no 10.684/2003 e Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 358/2003, a Fachesf
é obrigada ao pagamento mensal das contribuições PIS (à alíquota de 0,65%) e COFINS (à alíquota de
4%) incidentes sobre as receitas do Programa Administrativo, inclusive rendimentos das aplicações com
a dedução do ganho oriundo de vendas de bens do Ativo Permanente e as receitas do Programa Assistencial, inclusive rendimentos das aplicações, com a dedução dos valores utilizados para cobertura com
o Plano FACHESF-SAÚDE.
Durante o exercício de 2010, a despesa com PIS e COFINS correspondeu a um total de R$ 1 milhão (2009:
R$ 906 mil).

5.12.3 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
De acordo com a Lei no 10.426/2002 as Entidades Fechadas de Previdência Complementar são isentas
da CSLL.

[ 5.13. Fatos Relevantes ]
5.13.1 Ativo Contingencial
No ano de 1986, por meio do Decreto-Lei nº 2.228, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento
– FND, cuja constituição contou com a participação obrigatória das entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas públicas, inclusive a Fachesf como entidade privada de
previdência complementar fechada, onde tiveram que aplicar o equivalente a 30% de suas reservas técnicas (atualmente denominadas de “Provisões Matemáticas”). Tendo em vista, a publicação do Decreto-Lei nº 2.383/87 e emissão de Circular pelo Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, alterando o
indexador de atualização monetária dos valores investidos, bem como as regras para utilizações dos
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valores aplicados, acarretando desvantagens ao investimento realizado pelas entidades de previdência,
a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, desde o ano
de 1991, ingressou em nome de suas associadas com processo judicial contra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, quanto à observância dos expurgos inflacionários incidentes sobre
a remuneração do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Em 29.11.2010 o processo transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator
o Ministro Luiz Fux e atualmente encontra-se em fase de execução mediante o Recurso Especial no
1.163.879 /RJ.
Considerando que, o registro contábil da receita de investimentos, decorrente dessa decisão judicial,
depende ainda de confirmações futuras e ajuste nos valores estimados, bem como de acordo com
o Pronunciamento Técnico nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a
Resolução CMN nº 3.792/09 e com a Orientação CVM nº 15/87, a Fachesf não efetuou contabilização
desse possível acréscimo aos investimentos, principalmente com o objetivo de evitar quaisquer registros contábeis que possam gerar dúvidas a respeito da posição financeira da entidade apresentada em
31.12.2010.
Apresentamos a seguir os fatores que, pelo princípio da prudência e pela convenção do conservadorismo, não é recomendável a contabilização de tal direito no ano de 2010: a) os advogados, contratados pela ABRAPP, apresentam ressalva quanto à forma de cálculo e aos próprios valores apurados para
identificação do direito de cada entidade fechada de previdência complementar envolvida nessa ação;
b) há possibilidade de ação rescisória sobre a decisão judicial, cujo prazo de decadência é de dois anos
contados a partir de 29.11.2010; c) o fundo de investimentos destinado para pagamento dos recursos
devidos às entidades não publicou ou reconheceu a respectiva obrigação; d) o agente custodiante dos
investimentos realizados por esta Fundação não tem o registro e guarda do respectivo valor mobiliário,
conforme determina o Artigo 14 da Resolução CMN nº 3.792/09; e) pelo fato de cada ativo de investimentos, em uma entidade fechada de previdência complementar, tratar-se de Recurso Garantidor de
benefícios previdenciários, o respectivo registro contábil não deve ser alvo de dúvidas quanto ao valor
de direito, liquidez ou prazo de realização.
A partir da data deste balanço a Fachesf continuará com o acompanhamento sobre os fatos posteriores
à decisão judicial, no sentido de verificar a confirmação dos fatores acima citados para avaliação sobre a
possibilidade de reconhecimento da respectiva receita.

5.13.2 Segregação Real dos Ativos de Investimentos
Durante o exercício de 2011 a Fachesf passará a gerir os investimentos segregados por plano de benefícios previdenciários. Essa segregação será feita de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho
Deliberativo, em dezembro de 2010.
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6 | Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Conselheiros da
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf
Recife – PE
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf (Entidade), referentes aos planos de benefícios previdenciários, 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, quando apresentadas
de forma consolidada.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
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 livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 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 estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, 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 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 tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação Chesf de Assistência
e Seguridade Social – Fachesf 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.
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Ênfase
Conforme comentado na nota explicativa 2.2, a Fachesf administra um plano de saúde, denominado
Fachesf-Saúde, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, totalmente custeado pelos seus Participantes, fazendo parte do conjunto de entidades fechadas de previdência complementar
que, nos termos do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo aos seus participantes benefícios de assistência à saúde.
A partir de 1º de janeiro de 2010, com a implantação da nova planificação contábil emanada do Conselho Nacional de Previdência Complementar, foi determinado que os atos e fatos administrativos da
gestão assistencial devem ser representados numa única rubrica totalizadora, demonstrada ao final de
cada grupo contábil patrimonial e de resultados.
As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2010, relacionadas ao plano de assistência à saúde estão apresentadas separadamente, em atendimento às exigências da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS. Sobre essas demonstrações, emitimos relatório com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, datado de 21.03.2011, o qual
apresenta ressalva quanto aos controles internos e contábeis das contas médicas a pagar, que não permitem o registro contábil no momento da apresentação dessas contas, em atendimento ao princípio da
competência e quanto ao escalonamento da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA.

Outros assuntos
a) 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 dos planos previdenciários 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.
b) Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentados para fins
de comparação, são oriundos das demonstrações contábeis anteriormente auditados por outros auditores independentes, na conjuntura da Planificação Contábil Padrão da Resolução MPAS/CGPC nº 5, de
30.01.2002 e alterações posteriores, consoante as normas e procedimentos contábeis aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar naquele exercício, cujo relatório datado de 04.02.2010,
não contém nenhuma modificação.
Recife - PE, 21 de março de 2011.
PHF – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC–PE – 000680/O-0
Hugo Ferreira da Silva Júnior
Contador – CRC-PE – 0011620/O
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7 | Parecer Atuarial
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios (Plano BD), do
Plano Saldado de Benefícios (Plano BS) e do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida (Plano
CD), mantidos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, apresentamos nosso
parecer sobre a situação atuarial dos citados Planos, assim como os valores em 31/12/2010 a serem referenciados nos contratos relativos aos compromissos atuariais firmados entre a Fachesf a Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf.
Observamos que as Patrocinadoras da Fundação, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e a
própria Fachesf, respondem solidariamente pelas obrigações assumidas em relação ao Plano CD, razão
pela qual os resultados são apresentados consolidados, sem qualquer impacto, porém sobre os valores
dos compromissos contratados pela Chesf relativamente a este Plano.

[ 7.1 Posição do Patrimônio Social ]
Apresentamos, a seguir, a composição do Patrimônio Social e dos Fundos em 31/12/2010, em sua posição final, de acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução nº 28, de 26/01/2009,e Instrução
nº 34, de 24/09/2009, já considerado o impacto sobre o patrimônio dos planos da revisão dos valores
contratados entre a Chesf e a Fachesf:
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Ressaltamos o que se segue:
a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria normal em
pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por
morte foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados
- assistidos);
b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos
benefícios futuros não programados - assistidos);
c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados);
d) As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte calculada para participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados);
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e) As provisões referentes à pensão por morte de participante ativo foram registradas na conta
2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).
Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:
Os Regulamentos dos Planos BD e BS, que se encontram fechados a novas adesões, e do Plano
CD, que se encontra em manutenção, vigentes em 31/12/2010;
Os dados individuais dos Participantes Ativos, posicionados em 30/09/2010, e dos Participantes
Assistidos e Beneficiários, posicionados em 31/12/2010, fornecidos pela Fachesf à Mercer que,
após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a Fundação, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial;
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 os Regulamentos dos Planos de Benefícios;
Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela Fachesf à Mercer;
Os Patrimônios para Cobertura dos Planos BD, BS e CD em 31/12/2010, nos montantes de R$
2.393.548.210,78, R$ 954.421.973,73 e R$ 1.110.984.726,79, respectivamente, que já refletem a
redefinição dos valores dos contratos de dívida firmados entre a Patrocinadora e a Fundação.

[ 7.2 Plano de Custeio e Contribuições ]
Plano de Custeio para o Exercício de 2011
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras Chesf e Fachesf, sendo esta
exclusivamente em relação ao Plano CD, e os Participantes deverão efetuar contribuições para os Planos
com base nos seguintes níveis.

7.2.1. Plano de Benefícios (Plano BD)
Patrocinadora
Contribuição Normal: equivalente ao total das contribuições normais mensais efetuadas pelos
Participantes 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 administrativas no montante de R$ 356.660,77, com contribuição em dobro no mês de dezembro,
totalizando 13 (treze) contribuições no ano.
Participantes Ativos
Contribuição Normal: calculada pela aplicação dos seguintes percentuais abaixo discriminados, 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:
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Os Participantes Ativos que optaram por permanecer no Plano BD e que nele se inscreveram após
o prazo de 90 (noventa) 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 avaliação corresponde a 0,10% da folha de salários dos Participantes
do Plano BD.
Participantes Autopatrocinados
Contribuição Normal: equivalente às contribuições normais efetuadas mensalmente pelos Participantes Ativos e a correspondente contribuição da Patrocinadora, conforme item 66, do Capitulo XVI - Custeio, do Regulamento do Plano.
Participantes Assistidos
Contribuição Normal: equivalente a 3,08% do benefício mensal recebido da Fundação, conforme
parágrafo II, do item 64, do Capitulo XVI - Custeio, do Regulamento do Plano.
Resumo das Fontes de Recursos: Custeio das Despesas Administrativas do Plano BD
As despesas com a administração do Plano serão custeadas da seguinte forma:
Destinação de 9% das contribuições normais mensais da Patrocinadora, dos Participantes Ativos,
Autopatrocinados e dos Participantes Assistidos descritas acima;
Contribuição específica da Patrocinadora para este fim, no montante de R$ 356.660,77 por mês,
com contribuição em dobro no mês de dezembro.

7.2.2 Plano Saldado de Benefícios (Plano BS)
Patrocinadora
Para cobertura das despesas administrativas do Plano BS, a Patrocinadora deverá efetuar Contribuição Extra, conforme disposto no item C.5.3, do Capítulo C.5 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras do Regulamento do Plano Saldado de Benefícios, no montante de R$ 138.062,23,
com contribuição em dobro no mês de dezembro, totalizando 13 (treze) contribuições no ano.
Participantes Ativos e Autopatrocinados
Informamos que não há contribuições normais a serem efetuadas pelos Participantes Ativos e
Autopatrocinados para este Plano, tendo em vista que o Plano BS compreende apenas os valores
correspondentes aos benefícios referentes aos Participantes que migraram para o Plano CD e
optaram pelo saldamento na forma de benefícios proporcionais.
Participantes Assistidos
Contribuição Suplementar equivalente a 3,08% do benefício mensal recebido da Fundação, conforme disposto no item C.5.1, do Capítulo C.5 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras,
do Regulamento do Plano Saldado de Benefícios.
Resumo das Fontes de Recursos: Custeio das Despesas Administrativas do Plano BS
As despesas com a administração do Plano serão custeadas da seguinte forma:
Destinação de 9% da Contribuição Suplementar dos Participantes Assistidos descritas acima;
Contribuição Extra da Patrocinadora para este fim, no montante de R$ 138.062,23 por mês, com
contribuição em dobro no mês de dezembro.
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7.2.3 Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida (Plano CD)
Patrocinadora
A Patrocinadora deverá efetuar as seguintes contribuições normais para o Plano CD:
Contribuição Principal | Valores resultantes da aplicação dos itens B.6.2.1 e B.6.2.1.1, do Capítulo
B.6 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras, do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida que, a partir da população ativa no Plano CD na data base da avaliação, corresponde, em média, a 6,69% da folha de salários desses Participantes;
Contribuição Especial | De acordo com item B.6.2.2, do Capítulo B.6 - Das Contribuições e das
Disposições Financeiras, do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida,
sendo:
0,22% da folha salarial dos Participantes Ativos no Plano CD para cobertura dos custos
decorrentes do benefício de Incapacidade;
0,14% da folha salarial dos Participantes Ativos no Plano CD para cobertura dos custos
decorrentes do benefício de Pensão por Morte;
Contribuição Extra | 0,74% da folha salarial dos Participantes Ativos no Plano CD para cobertura das despesas administrativas, de acordo com item B.6.2.3, do Capítulo B.6 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras, do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida.
Participantes Ativos
Os Participantes Ativos do Plano CD deverão efetuar a Contribuição Básica Mensal descrita no
item B.6.1.1 do Capítulo B.6 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras, do Regulamento
do Plano de Aposentadoria de Contribuição, sendo que o percentual médio apurado a partir da
população ativa no Plano na data base da avaliação equivale a 7,93% da folha de salários desses
Participantes.
Participantes Assistidos
Os Participantes Assistidos deverão efetuar Contribuição Suplementar Mensal de 0,28% do benefício recebido da Fundação, destinada ao custeio de despesas administrativas, de acordo com
item B.6.1.7, do Capítulo B.6 - Das Contribuições e das Disposições Financeiras, do Regulamento
do Plano de Aposentadoria de Contribuição Definida.
Participantes Autopatrocinados
Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar como previsto no item B.6.3 do Capítulo B.6
- Das Contribuições e das Disposições Financeiras, do Regulamento do Plano de Aposentadoria
de Contribuição Definida, além da Contribuição Básica Mensal, as contribuições Especial e Extra,
de responsabilidade da Patrocinadora, para custeio dos benefícios de risco e das despesas administrativas.
Resumo das Fontes de Recursos: Custeio das Despesas Administrativas do Plano CD
As despesas com a administração do Plano serão custeadas da seguinte forma:
Contribuição Suplementar dos Participantes Assistidos equivalente a 0,28% do benefício mensal
recebido da Fundação;
Contribuição Extra da Patrocinadora no valor de 0,74% da folha salarial dos Participantes Ativos
no Plano CD.
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Os planos de custeio apresentados neste Parecer devem vigorar por um ano a partir de 01/03/2011.
Paridade das Contribuições
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 BD, BS
e CD e para as Patrocinadoras à Fachesf.

Sendo a contribuição esperada da Patrocinadora igual a dos Participantes, comprovamos o atendimento à exigência da paridade, no entanto, considerando que não há diferença entre os dois percentuais
projetados, recomendamos um monitoramento permanente das contribuições reais, de forma que a
paridade seja observada no acumulado do exercício.
Limite Legal para Custeio das Despesas Administrativas
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 fechadas 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 administrativa (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.
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[ 7.3 Considerações Gerais ]
Após o cálculo das Provisões Matemáticas, considerando a posição do Patrimônio para Cobertura do
Plano em 31/12/2010, foi verificada a situação financeira de cada um dos Planos da Fundação, a qual
apresentamos, a seguir.

O Plano BS está em posição superavitária em 31/12/2010 devido ao resultado positivo acumulado em
relação às hipóteses adotadas. De acordo, com a Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008, o resultado
superavitário dos planos de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas, para garantia dos benefícios
contratados, em face de eventos futuros e incertos.
Para o Plano CD, o principal fator que levou a constituição do déficit em 31/12/2010 foi a rentabilidade obtida pelos Ativos do Plano neste exercício ter sido inferior a meta atuarial registrada no
mesmo período.
Em relação ao Plano BD, as principais causas do déficit apontado em 31/12/2010, se devem aos seguintes fatores conjunturais:
A não obtenção, pela aplicação dos recursos garantidores do Plano BD, de rentabilidade ao longo
do exercício de 2010 igual ou superior à meta atuarial; e
Elevação do valor do Salário de Participação o qual compõe o Salário Real de Benefício para fins
de cálculo das suplementações.
Com base nestes resultados e como já previsto em cláusula específica de revisão atuarial, a oscilação das
provisões matemáticas registrada até 31/12/2010, relativamente ao Plano BD, será incorporada ao valor
do contrato já firmado entre a Chesf e a Fachesf, em conformidade com o Artigo 4º da Instrução SPC nº
28, de 30/12/2008.
Dessa forma, o valor do contrato deverá ser redefinido como demonstrado, a seguir.
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Observamos que a parcela de déficit do Plano BD, no valor de R$ 10.320.914,84, não foi utilizada para redefinição do contrato de dívida, pois a mesma é relativa ao compromisso dos Participantes que na data
da implantação do Plano CD eram Ativos e optaram na ocasião por não migrar para o mesmo.
Assim, apresentamos, a seguir, o resultado dos Planos, considerando a redefinição do valor do contrato
de dívida firmado entre a Chesf e a Fachesf em 31/12/2010.

Com base nos resultados em 31/12/2010, os déficits apurados após a revisão dos contratos de dívida
firmados entre a Chesf e a Fachesf, correspondem a 0,43% e 0,07% das Provisões Matemáticas constituídas pelos Planos BD e CD, respectivamente.
Considerando que os déficits apurados em 31/12/2010 têm sua origem na conjuntura econômica
global, com reflexos no mercado de ações brasileiro, que os ativos disponíveis são significativamente
superiores aos compromissos dos Planos esperados para o exercício de 2011 e que as insuficiências
apuradas são inferiores a 10% do Exigível Atuarial, cabe à Fachesf a opção pela postergação do equacionamento do déficit, de acordo com disposto no parágrafo 1º do Artigo 28 da Resolução CGPC nº 26,
de 01/10/2008.

[ 7.4 Hipóteses e Métodos Atuariais ]
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:
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Observamos que foram mantidas as mesmas hipóteses atuariais e métodos utilizados na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2009, com exceção das hipóteses de crescimento salarial e rotatividade, que tiveram variações mínimas, de impacto imaterial, conforme orientação das Patrocinadoras.
Para a avaliação dos benefícios dos Planos BD e BS, assim como para a avaliação dos benefícios de risco
do Plano CD, utilizamos o método Agregado, com exceção dos benefícios de Auxílio Reclusão e Devolução da Reserva de Poupança do Plano BD, que foram avaliados pelo método de Repartição Simples.
Para os demais benefícios do Plano CD, em consonância com a estrutura do mesmo, adotamos o método de Capitalização Individual.
Observamos que a adoção do método Agregado para avaliação dos benefícios do Plano BD, 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.
O Plano BS, por se tratar de um Plano Saldado, onde não há acumulação de novos benefícios, não possui
contribuições normais.
Registramos que o método atuarial adotado para os benefícios programados atende à exigência do
método de financiamento mínimo dos encargos atuariais, definido no item 5 da Resolução CGPC nº 18,
de 28/03/2006.
A Resolução CGPC nº 18, 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 necessário, 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 CGPC nº 18, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de
benefícios de entidades fechadas de previdência complementar.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2011.
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
Luciano Duarte
M.I.B.A. nº 1.111
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8 | Parecer do Conselho Fiscal
Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2010 da Fundação Chesf de Assistência e
Seguridade Social - Fachesf.

Ata de Reunião do Conselho Fiscal Nº 04/2011, de 08 de Abril de 2011.
No cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, após examinar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado
e do Fluxo Financeiro e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, e com base no Parecer da
Mercer Human Resource Consulting, Atuário Oficial da Fachesf, emitido em 04.02.2011 e no Relatório da
PHF Auditores Independentes, emitido em 21.03.2011, entende que os referidos documentos retratam
adequadamente a posição econômico-financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2010, reunindo
assim as condições necessárias para aprovação por este Conselho Fiscal, em conformidade com o que
determina o Artigo 39, item III, do Estatuto da Fachesf, recomendando o encaminhamento desta documentação para manifestação do Conselho Deliberativo da Fachesf.
Recife, 08 de abril de 2011.
Wellington Soares da Silva, Presidente
Luciano Lamarque Barbosa, conselheiro
Crisalvo Sampaio Couto, conselheiro
Manoel Gomes de Morais, conselheiro
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9 | Manifestação do Conselho Deliberativo
DCD-004/2011, de 25 de abril de 2011.

Referência: 171ª Reunião Ordinária, realizada em 25/04/2011.
Assunto: APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FACHESF REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2010.

Comunicamos a essa Diretoria Executiva, para conhecimento e providências, que na reunião acima referenciada, o Conselho Deliberativo da Fachesf aprovou, por unanimidade, as mencionadas Demonstrações Contábeis Consolidadas da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, posicionadas em 31.12.2010.
Cláudio de Araújo Lira
Presidente do Conselho Deliberativo
Adelson de Souza Neves, conselheiro
Sérgio Antonio Veras Fernandes, conselheiro
Raimundo Jorge de Sousa Santos, conselheiro
Iêdo Martins Moroni da Silveira, conselheiro
José Fernandes Neto, conselheiro
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10 | Fundamentação das Premissas Atuariais
Em atendimento ao disposto na Resolução MPS/CGPC n°18, de 28/03/2006, que estabelece parâmetros
técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, se faz necessária a fundamentação das hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais
dos planos, no intuito de atestar se as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras,
estão adequadas às características da sua massa de participantes e assistidos, e ao regulamento do plano de benefícios, de forma a manter o equilíbrio dos mesmos ao longo do tempo.
O item 1.1 do anexo da referida Resolução determina ainda que a EFPC deve solicitar manifestação por
escrito sobre a fundamentação da utilização das hipóteses econômicas e financeiras que guardam relação com as atividades da patrocinadora. Tais hipóteses, crescimento salarial e rotatividade, estão devidamente justificadas no Relatório emitido pela Patrocinadora Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, no final deste documento.
Dessa forma, o presente Relatório tem por objetivo fundamentar as demais premissas atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2010, permanecendo arquivado na própria entidade à disposição da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

[ 10.1 Manifestação da Fachesf ]
Os cálculos atuariais efetuados em uma Avaliação Atuarial envolvem projeções acerca de parâmetros
dos quais deverá ser verificada a aderência ao perfil dos planos de benefício, onde serão utilizados.
Neste sentido, com a finalidade de preservar a liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefício, é
imprescindível a busca contínua da utilização de premissas atuariais que mais se aproximem das peculiaridades dos mesmos devido à característica de longo prazo que eles possuem.
Adiante, seguem as justificativas elaboradas pela Fachesf para a aplicação de cada uma das premissas
utilizadas na Avaliação Atuarial de 2010.

Taxa real anual de juros
A rentabilidade acumulada verificada pela variação das cotas dos Planos BD, BS e CD nos últimos 5 anos,
foi superior à meta atuarial, IGP-M + 6% nos três planos administrados pela Fachesf, conforme tabela
abaixo:

Conforme determina a Resolução MPS/CGPC nº 18/06, a taxa máxima real de juros admitida nas projeções atuariais é de 6,00% (seis por cento) ao ano, ou a sua equivalência mensal, devendo ser observada
sua sustentabilidade no médio e longo prazo.
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Atualmente, a taxa de juros utilizada para os planos de benefício administrados pela FACHESF é a taxa
máxima admitida ao ano, percentual alicerçado no histórico de rentabilidade dos ativos financeiros e na
legislação em vigor.

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 políticas. 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 ocorrerem, ficando
os efeitos sobre as reservas matemáticas notadas nas mesmas épocas.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano: 0% a.a.
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 suficientes
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 compromissos dos Participantes Assistidos e Beneficiários, adotou-se a capacidade de 0,978, que reflete uma inflação esperada
média de 5% a.a, a qual se baseia em perspectivas apontadas pelo Relatório de Inflação de dezembro de
2010, do Banco Central do Brasil.
O referido relatório sinaliza a projeção central do cenário de referência de inflação de 5% para o referido
ano e está prevendo para 2011 uma inflação entre 4,0% e 5,9%, com intervalo de confiança de 50% e
uma projeção central de 5,0%.

Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados
Os Planos serão avaliados considerando o grupo existente na data do estudo, desprezando o impacto
de ingresso de futuros Participantes. A utilização da hipótese de novos entrados confunde os custos
dos benefícios dos atuais Participantes do Plano, com os custos dos benefícios dos futuros Participantes
trazendo um risco ao Plano de Custeio, pois, assim, as Patrocinadoras ou os atuais Participantes pagam
maiores ou menores contribuições em função dos compromissos a serem assumidos com os futuros
Participantes.

Tábua de mortalidade geral
De acordo com a Resolução CGPC nº18, 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.
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Desta forma, mesmo tendo a massa de participantes da Fachesf expectativa de vida inferior à tábua
AT83, no intuito de atender a legislação em vigor e mantendo uma postura conservadora, esta tábua é
adotada desde o ano de 2006.

Tábua de mortalidade de inválidos
A hipótese de mortalidade de inválidos visa medir a probabilidade de sobrevida ou expectativa de vida
em função da idade, de uma pessoa inválida antes de atingir a idade seguinte, gerando impactos no
cálculo da Reserva Matemática de benefícios de pensão por morte de inválido, como também a de
aposentadoria por invalidez. Neste sentido, a tábua mais aderente a realidade da massa de inválidos dos
planos administrados pela Fachesf é a AT49.

Tábua de entrada em invalidez
Pela escassez de ocorrências, não se pôde efetuar um estudo de adequação desta premissa. Portanto,
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
Nos três planos foi utilizada a composição real da família dos pensionistas e família padrão para os ativos,
na qual se considera que 95% desses participantes são casados, sendo que a diferença de idade entre o
homem e a mulher foi estimada em 4 anos, e que existem 2 filhos dependentes.

Outras hipóteses biométricas utilizadas
Nos planos BD e BS, se considerou como idade de aposentadoria a primeira idade em que o Participante
tivesse direito a um benefício integral.
No Plano CD adotou-se probabilidade de entrada em aposentadoria dos participantes no patamar de
10% para elegibilidade à aposentadoria antecipada, 3% entre esta e a aposentadoria normal e 100% na
elegibilidade à aposentadoria normal.
Tais premissas foram adotadas para refletir uma metodologia mais conservadora de apuração dos compromissos referentes aos participantes já elegíveis.
Natalia Moreira de Paula
Atuária MIBA 2078

[ 10.2 Manifestação da Patrocinadora Chesf ]
(Extraído do Relatório de Fundamentação da Chesf sobre as premissas utilizadas na Avaliação Atuarial
que guardam relação com suas atividades, conforme determina o item 1.1 do anexo da resolução CGPC
18/2006).

Apresentação
A Chesf na qualidade de patrocinadora dos planos de benefícios previdenciários, fornece à sua fundação informações que tem como referência a política de recursos humanos e tendências observadas nos
últimos anos na rotatividade de pessoal e crescimento salarial. Estas informações, que guardam relação
com suas atividades, são utilizadas na avaliação atuarial.
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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 empregados 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 Voluntário 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 promoção. 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 janeiro/2006 a junho/2010. 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).
a) Ganho Salarial | A média geométrica do período ficou em 2,38%.
b) Turnover de Pessoal | Para obtenção do Turnover, foi considerada a média aritmética da rotatividade de pessoal nos últimos 05 anos, cujo índice foi de 2,37%.
Com base em análise realizada pela equipe técnica da área de Recursos Humanos, no período de janeiro/2006 a junho/2010, o crescimento real dos salários dos empregados desta Companhia apresentou
uma média anual de 2,38% e a rotatividade de pessoal, “turnover”, teve uma média de 2,37%.
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11 | Alterações no Estatuto e Regulamento
dos Planos de Benefícios
Em 17 de setembro de 2010, a Diretoria de Analise Técnica da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC aprovou o novo Estatuto da Fachesf, com publicação no Diário Oficial da União
no dia 20 de setembro de 2010.
A PREVIC aprovou as alterações propostas para os Artigos 6, 27, 45, 48 e 49. No Artigo 6 foi incluído o
inciso IV - “administrar planos instituidos por Instituidores, mediante convênio, na forma da legislação
vigente”. Já nos demais Artigos, foram retirados ou alterados suas redações, focalizando a segregação
do patrimônio por Planos de Benefícios, sobretudo não mais fazendo referência ao “patrimônio da Fachesf”, porém doravante, “ao patrimônio dos Planos de Benefícios da Fachesf”.

