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Este relatório tem por finalidade a prestação de contas da Administração da Sistel em 2011, buscando informar, de 

forma clara e objetiva, as ações, iniciativas e resultados alcançados no exercício, tendo sempre como foco a melhoria de 

qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos seus Participantes, Assistidos e Patrocinadoras.

Apesar do cenário econômico internacional bastante adverso em 2011, a Sistel, em termos consolidados, obteve 

uma rentabilidade de 18,0% dos seus investimentos, superior a exigibilidade atuarial de 11,91% no período, atingindo 

um patrimônio da ordem de R$ 12,7 bilhões. Assim sendo, a Sistel se mantém na 7.ª posição no ranking dos fundos de 

pensão do País. 

Uma meta importante alcançada em 2011 foi a revisão da rede de prestadores de serviços médicos hospitalares do 

PAMA e seu PCE, promovendo inclusões em localidades onde a quantidade e as especialidades existentes não estavam 

adequadas às necessidades dos usuários. Dessa forma, melhoramos consideravelmente a qualidade da rede.  

Ao mesmo tempo, foi ainda aprimorado o Programa de Pacote de Exames Preventivos em decorrência de sugestões 

recebidas. Por meio da participação e colaboração dos usuários, foi possível identificar deficiências e melhorar ainda 

mais a qualidade do Programa.

Destacamos também a criação da Sistel TV, o novo canal de comunicação com os nossos Participantes e Assistidos. 

Desta forma, é possível conferir matérias com a Diretoria Executiva da Sistel, sobre programas de relacionamento e de 

saúde, novos serviços, depoimentos, entre outros.

No âmbito educacional, várias ações do EducaPrev Sistel – nosso Programa de Educação Previdenciária, Financeira 

e Assistencial – foram implementadas para despertar a atenção dos Participantes, Assistidos e Colaboradores sobre a 

importância de olhar para o futuro por meio de uma conduta preventiva relacionada à previdência, finanças e assistência 

à saúde. 

Não poderíamos deixar de destacar a última Pesquisa de Satisfação de Participantes e Assistidos realizada em 2011 

por empresa especializada independente. Os resultados da pesquisa demonstram que a Sistel está muito bem avaliada. 

Em relação aos Assistidos, 91,9% dos entrevistados afirmaram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a Sistel. 

Entre os Participantes, o índice de satisfação foi de 89,8%.

Também no final de 2011 foi formalmente protocolado na Superintendência Nacional de Previdência Complementar –  

Previc, órgão responsável pela fiscalização dos fundos de pensão brasileiros, o processo da distribuição voluntária do 

superávit do plano PBS-A relativo ao exercício de 2009, distribuição essa que deverá ocorrer tão logo seja aprovada pelo 

referido Órgão.

Mais uma vez agradecemos a confiança depositada na administração da Sistel, o apoio recebido de nossos 

Participantes, Assistidos, Patrocinadoras, Órgãos Reguladores e Fiscalizadores, prestadores de serviços, e o empenho e 

dedicação dos nossos colaboradores, que contribuem para o constante fortalecimento da nossa Fundação. 

A Administração

1. Mensagem da Administração
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2. Cenário e Perspectivas
InveStIMento
O ano de 2012 não deverá apresentar alterações substanciais em relação ao ano passado, com o ambiente de 

investimentos ainda caracterizado por uma acentuada volatilidade dos mercados financeiros, aliado a um cenário de 

redução dos ganhos reais na renda fixa, pressão inflacionária e grande incerteza para os ativos de bolsa de valores. Esses 

fatores combinados poderão representar um cenário desafiador ao cumprimento das metas atuariais dos fundos de 

pensão em 2012.

Como resultado, a tendência será diversificar os investimentos, alocando-se recursos no segmento de crédito 

privado, em operações estruturadas, tais como: fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs), fundos de 

recebíveis imobiliários e em outras operações de investimentos com prazos de vencimento mais longos. O objetivo é a 

busca de ativos com maior potencial de rentabilidade, respeitando, sempre, padrões adequados de risco. 

PReMISSAS AtuARIAIS 
As estatísticas mais recentes apontam que o número de entidades com planos de benefícios definidos (BDs) que 

utilizam taxa atuarial de 6% ao ano caiu de 73% em 2008 para 49% em 2011. Na mesma linha e também refletindo as 

decisões tomadas pelos fundos de pensão brasileiros para se ajustarem a uma nova conjuntura, que vai além das taxas de 

juros mais baixas, cresceu também o universo de entidades que passaram a adotar a AT-2000, tábua de mortalidade que 

espelha uma expectativa de vida mais prolongada, saindo de 29% em 2008 para 45% em 2011.

Em sintonia com esse cenário, a Sistel vem reduzindo o juro atuarial aplicado nos planos por ela administrados, 

saindo dos 6% a.a. em 2009 para 5% a.a. no final do exercício de 2011, tendo também passado a aplicar desde 2010 a 

tábua atuarial AT-2000 F (Female), ainda mais conservadora, para todos os planos por ela administrados.

3. Governança Corporativa
eStRutuRA oRGAnIzACIonAl 
A estrutura organizacional da Sistel é composta por três órgãos estatutários, Conselho Deliberativo, Conselho 

Fiscal e Diretoria Executiva, com mandatos de três anos, que têm por objetivo garantir o pleno cumprimento dos 

compromissos assumidos com os Participantes e Assistidos, além de definir, implementar e fiscalizar as políticas e ações 

estratégias da Fundação.

Em linha com os princípios de governança corporativa, a composição dos Conselhos atende à exigência estatutária de 

garantir a representação de todas as patrocinadoras, bem como dos Participantes e Assistidos, que elegem diretamente 

1/3 dos membros dos referidos Órgãos Estatutários. 

No nível gerencial, são oito gerências, com atribuição de executar as políticas e ações determinadas pelos órgãos 

superiores visando à qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos nossos clientes: Participantes, Assistidos e 

Patrocinadoras.
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CeRtIfICAção de dIRIGenteS, ConSelheIRoS e ColAboRAdoReS 
A certificação de Dirigentes, Conselheiros e Profissionais dos fundos de pensão é um processo de aferição de 

conhecimento, experiência e habilidades em determinada área com o objetivo de atestar a sua competência no exercício 

do cargo ou função. 

Na Sistel, já estão certificados pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS ou pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa toda a Diretoria Executiva e a maioria dos Conselheiros e Colaboradores 

que participam diretamente do processo decisório de investimentos. Em 2011, enquanto a exigência legal é de 25% de 

Certificações, a Fundação já atingiu 52%, devendo ser atingido 100% até 2014 conforme a legislação aplicável. 

GeStão ReSPonSável 
Sempre alinhada com as boas causas e princípios relacionados com a responsabilidade social e ambiental, além 

do desenvolvimento empresarial sustentado, a Sistel é signatária e apoiadora de dois 

grandes programas: Programa de Princípios para o Investimento Responsável – PRI e 

o Carbon Disclosure Project – CDP.

O PRI é um programa que trata de princípios de responsabilidade na 

alocação de recursos em empresas que incorporam em suas atividades 

elevados valores sociais e ambientas, além de adotarem reconhecidos 

padrões de governança corporativa e transparência em suas operações. 

Já o CDP foi criado com a finalidade de incentivar  soluções e mitigar 

os impactos negativos sobre o clima. Dessa forma, o CDP visa a unir o 

poder das corporações, investidores e líderes políticos para catalisar uma 

ação unificada de enfrentamento das mudanças climáticas.

GeStão de RISCo
Seguindo as melhores práticas de governança corporativa, a Sistel 

vem constantemente aprimorando sua gestão de risco. Trata-se de 

uma atividade dinâmica que requer a identificação e o monitoramento 

constantes dos riscos inerentes à gestão de um plano de benefícios e 

adoção das medidas para sua mitigação. 

No segundo semestre de 2011, a Sistel deu um passo importante 

nesta direção, quando foi constituído formalmente o Comitê de Risco, formado por todos os gerentes da Fundação, 

com a função de assessorar a Diretoria no que tange ao acompanhamento e monitoramento dos riscos relacionados às 

atividades desenvolvidas pela Sistel, tais como: demandas judiciais, desequilíbrio atuarial, contribuições, contrapartes 

(crédito), oscilação de preços de ativos no mercado, dentre outros.

Para tanto, o Comitê de Riscos apresenta ações preventivas e corretivas nos casos em que julgar necessárias. Esses 

riscos também são monitorados pelo Conselho Fiscal da Entidade, por meio do seu relatório semestral, reportando ao 

Conselho Deliberativo as situações que demandem decisões saneadoras por parte da administração da Fundação.

Em 2011, enquanto 
a exigência legal 
é de 25% de 
Certificações, a 
Fundação já atingiu 
52%, devendo ser 
atingido 100%  
até 2014
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4. Gestão organizacional
GeStão AdMInIStRAtIvA
O ano de 2011 foi marcado pela continuidade das ações de melhoria de processos e controles internos quando 

desenvolvemos ações e projetos voltados para o aperfeiçoamento das rotinas. Foram realizadas adequações no processo 

de controle de contingências, depósitos e bloqueios judiciais, bem como de gestão de contratos administrativos. Foram 

revisadas as normas internas referentes à folha de benefícios e protocolo, além do mapeamento dos processos internos.

GeStão de ReCuRSoS huMAnoS 
Em 2011, a Fundação Sistel desenvolveu diversos projetos focados na melhoria de seus processos, bem como 

implementou importantes ferramentas de gestão com o objetivo de aprimorar seus resultados. 

Adicionalmente, a Sistel potencializou as ações focadas no desenvolvimento de seus colaboradores com um 

programa diferenciado de Capacitação com o objetivo de criar um “time de alta performance”. Os programas de 

treinamento coletivo tiveram em média 53/horas/empregado/ano, crescimento de 18% quando comparados aos 

programas realizados no exercício de 2010, que apresentaram a média de 45/horas/colaborador/ano. Vale ressaltar que 

o valor do investimento realizado para estes programas teve uma redução de 19% comparado 

ao ano de 2010.

Como resultado dessas ações, podemos constatar a evolução da gestão por meio 

do XQ – Quociente de Execução, que é um indicador de performance utilizado pelo 

mercado, que avalia a capacidade de execução do Planejamento e respectivas 

Metas Organizacionais de uma empresa. A evolução do índice foi de 30% no 

exercício, passando de 54 pontos em 2010 para 70 pontos em 2011. 

Aliado ao desenvolvimento técnico, a Sistel vem mantendo as 

atividades relacionadas ao programa de Qualidade de Vida, ampliando sua 

ação de incentivo à prática de atividade física e também em outras ações que 

promovam a consciência para uma atitude preventiva quanto à saúde. Com 

esse propósito, em 2011, a Semana de Qualidade de Vida e Saúde teve como 

tema “Olhar para o futuro” e foi agregada ao programa EducaPrev Sistel. 

Para 2012, a Sistel tem como perspectiva a sustentação do modelo 

implementado para o aperfeiçoamento na gestão dos processos e pessoas, 

de modo que todos estejam focados no negócio e no melhor atendimento 

aos nossos clientes: Assistidos, Participantes, Patrocinadoras e Entidades 

Governamentais. 

Os programas 
de Treinamento 

Coletivo tiveram 
em média 53/

horas/empregado/
ano, crescimento 

de 18% quando 
comparados  

a 2010
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5. Gestão de Seguridade e de 
Relacionamento 

Foi ainda conferida ênfase no ano de 2011 ao fortalecimento do relacionamento entre a Sistel e seus públicos: 

Participantes, Assistidos, Patrocinadoras e Entidades Representativas. 

Merece destaque o EducaPrev Sistel, Programa de Educação Previdenciária, Financeira e Assistencial do Plano 

PBS-A aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc; o lançamento do Sistel 

Parceria, objetivando uma maior integração entre a Sistel e as Entidades Representativas; o ingresso do processo de 

distribuição do Superávit do PBS-A na Previc; a criação da Sistel TV; a ampliação do Programa Sistel Presente, com a 

realização de 23 eventos em todo o Brasil; e a consolidação do canal da comunicação via celular (SMS).

PlAnoS de PRevIdênCIA
No final de 2011, a Sistel possuía mais de 26 mil Assistidos e Participantes, distribuídos conforme a seguir:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  EM 31/12/2011

Participantes (ativos vinculados e autopatrocinados)    1.813

Assistidos (aposentados, pensionistas, auxílio-doença)    24.350

TOTAL   26.163

Foram inscritos no período 216 novos Participantes em planos de contribuição definida e contribuição variável, 

além de deferidas 23 solicitações de autopatrocínio.

A Fundação concedeu também 738 benefícios, incluindo 55 aposentadorias, 199 pensões, 244 pecúlios por morte, 

16 auxílios-doença, 6 pecúlios por invalidez e 218 pecúlios por moléstia grave. 

Foram pagos 109 resgates de reservas no valor total de R$ 2,1 milhões e realizadas cinco portabilidades para outros 

Planos, totalizando R$ 451 mil. 

A Sistel realizou ainda pagamento de benefícios na ordem de R$ 514 milhões, conforme tabela abaixo:

PLANOS BENEFíCIOS EM R$

Planos de benefícios definidos PBS-A, PBS-Sistel, PBS-CPqD,  
PBS-Telebrás, PBS-Telemig Celular* e PBS-Telenorte Celular

R$ 489.244.369,08

Planos de Contribuição Variável e Contribuição Definida
CPqD Prev, TelebrásPrev e Cel Prev Telemig* e Cel Prev Amazônia

R$ 24.886.402,41

TOTAL R$ 514.130.771,49

*Em 1.º/9/2011, os planos PBS-Telemig Celular e Cel Prev Telemig foram transferidos para a Visão Prev Sociedade de Previdência 
Complementar.

      Relatório da Administração Sistel 2011
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InGReSSo do PRoCeSSo de dIStRIbuIção do SuPeRávIt do PbS-A nA 
PRevIC
Em novembro de 2011, a Sistel protocolou na Previc o processo de alteração do Regulamento do Plano PBS-A, 

visando à distribuição do superávit (Destinação e Utilização da Reserva Especial para Revisão do Plano), para assistidos 

e patrocinadoras, relativo ao exercício de 2009. 

A distribuição efetiva do superávit do Plano PBS-A será iniciada tão logo ocorra à aprovação do processo pela 

Previc.

eduCAPRev SIStel
O EducaPrev Sistel,  referente ao plano PBS-A, foi aprovado pela Previc em 25 de fevereiro de 2011.

Lançado oficialmente na sede da Fundação em maio de 2011, o EducaPrev Sistel contempla ações de curto, médio e 

longo prazos, disseminando conhecimentos sobre finanças, previdência e assistência à saúde. As ações promovem maior 

capacitação dos públicos envolvidos – Participantes, Assistidos, Colaboradores e Entidades Representativas – sobre 

como planejar o presente e o futuro para obter melhor qualidade de vida. 

No âmbito do Programa EducaPrev, foram realizados diversos eventos em 2011, quais sejam: o Sistel Presente, 

Sistel Presente Expresso, Revista Sistel, Sistel Parceria, lançamento do livro “O Tesouro do Vovô” e Semana de Educação 

Previdenciária, Financeira, Assistencial e de Qualidade de Vida, que contou com a participação de representantes da 

Previc, do Ministério da Previdência Social e consultores externos.

Em outubro de 2011, a Sistel encaminhou à Previc projeto de educação previdenciária e financeira de mais dois 

planos, o CPqD PREV e TelebrásPREV.

•	 Lançamento	do	livro	O	Tesouro	do	Vovô	

Em setembro de 2011, durante o 32.º Congresso da ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, a Sistel lançou o livro “O Tesouro do Vovô”: Educação Previdenciária e Financeira, produzido 

pela Fundação Sistel em parceria com o autor Álvaro Modernell, da empresa Mais Ativos Educação Financeira.  

•	 Sistel	Presente	

No 3.º ano do Sistel Presente, este foi lançado na versão Expresso, focado, exclusivamente, em atendimento 

personalizado previamente agendado com a equipe de colaboradores da Sistel. Com isso, foi possível à Fundação atingir 

um número maior de localidades em todo o Brasil.

Em 2011, foram realizados 23 eventos do Sistel Presente e Expresso nas cidades de Maceió, Aracaju, Pelotas, Rio 

de Janeiro, Campo Grande, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, Manaus, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Vitória, Belém, 

São Luís, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Campinas e Petrópolis. 

Mais de 2.200 participantes e assistidos foram atendidos. Os resultados do Sistel Presente foram confirmados em 

pesquisa realizada entre os atendidos, que registrou 96% de satisfação com o evento. 

•	 Sistel	Parceria

Como parte da estratégia de aproximação da Sistel com seu público, outra novidade foi o lançamento em 2011 do 

Sistel Parceria, que também integra o EducaPrev Sistel. 

Nesta ação, entidades representativas parceiras da Sistel são treinadas para atender ao público da Fundação. 
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Em 2011, entidades representativas do Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza participaram do projeto. Ao fim dos 

treinamentos, os participantes avaliaram a iniciativa de forma positiva. Em cada entidade visitada é colocada uma placa 

com a frase “Sistel Parceria esteve aqui”.

CAnAIS de CoMunICAção
Com foco no relacionamento e na interatividade com os seus Assistidos e Participantes, a Sistel trouxe uma grata 

inovação, com a criação da Sistel TV. 

Lançado em outubro, o canal de comunicação, disponível no Portal Sistel, traz em sua programação um conteúdo 

de educação previdenciária, financeira e assistencial, como matérias com integrantes da Diretoria Executiva da 

Sistel,  lançamento de programas de relacionamento, serviços oferecidos, dicas de saúde, entrevistas com médicos e 

profissionais de saúde, entre outros.

•	 Serviço	de	Mensagens	de	Texto	(SMS)	pelo	celular

Mais de 300 mil mensagens de texto foram encaminhadas pela Sistel aos celulares cadastrados dos Participantes e 

Assistidos durante o ano de 2011.

O canal de comunicação via SMS constitui um veículo ágil e pontual para 

divulgação de assuntos de interesse dos participantes e assistidos, tais como: 

vencimento de boleto, prazo do recadastramento, folha de pagamento, entre 

outros.

•	 Portal	Sistel	

Em 2011, a Sistel intensificou suas ações com aos Assistidos, com 

foco, principalmente, na inclusão digital desse público, demonstrando as 

facilidades e as oportunidades da internet e do Portal Sistel.

O resultado desse trabalho educativo pode ser conferido na Pesquisa 

de Satisfação que revelou, no quesito Hábitos de Internet, aumento 

significativo do percentual de acessos dos Assistidos à rede mundial de 

computadores. Em 2010, 42,5% dos Assistidos acessavam a internet. Em 

2011, esse percentual subiu para 54,9%. 

•	 Atendimento	pelo	Fale	Conosco

Foram registrados, no Fale Conosco, durante 2011, 26.140 chamados dos Participantes e Assistidos, dos quais 89% 

foram atendidos em até 24 horas.

O canal de relacionamento Fale Conosco também é disponibilizado para atendimento às entidades representativas 

e Patrocinadoras que solicitaram o acesso à Sistel.

•	 Ouvidoria

O serviço de Ouvidoria está à disposição dos Assistidos, Participantes e Patrocinadoras.  Sugestões e reclamações 

são utilizadas para contribuir com a melhoria dos processos operacionais da Sistel. Em 2011, houve 1.179 registros na 

Ouvidoria. 

Em 2010, 42,5% 
dos Assistidos 
acessavam a 
internet.  
Em 2011, esse 
percentual subiu 
para 54,9%.
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•	 Revista	Sistel

Nas edições de 2011 da Revista Sistel, que tem por objetivo divulgar temas de interesse dos Participantes, 

Assistidos e Patrocinadoras, mais de 60 mil exemplares foram distribuídos por todo o País. Além da versão impressa, a 

Revista também é disponibilizada em versão eletrônica no Portal Sistel.

CentRAl de RelACIonAMento
Em 2011, foram atendidas mais de 154 mil ligações de Assistidos e Participantes. O serviço de telemarketing ativo 

que tratou de assuntos como recadastramento, pagamentos de benefícios, reativação de usuários no PAMA e seu PCE, 

entre outros, contatou aproximadamente 13 mil Assistidos e Participantes. 

PeSquISA de SAtISfAção SIStel (oPInIão e IMAGeM)
A Sistel em 2011 realizou duas Pesquisas de Satisfação, nos meses de junho e dezembro, para avaliar a imagem, 

serviços, canais de comunicação e processos operacionais da Fundação por meio de entrevistas com seus Assistidos e 

Participantes.

Na 13.ª Pesquisa de Satisfação realizada em dezembro, foram entrevistados 527 Participantes e 3.920 Assistidos 

das cinco regiões do País. A Pesquisa de Satisfação trouxe os seguintes resultados:

•	 Percepção	de	Melhorias

Em 2011, 45,7% dos Assistidos e 25,7% dos Participantes avaliaram que houve melhorias na Sistel.  

O acompanhamento deste quesito na pesquisa é relevante, pois se constitui eficiente sinalizador da percepção do 

público em relação à capacidade de inovação da Fundação em seus serviços, processos e canais de relacionamento.

PeRCePçãO	de	MeLhORiAS	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes 29,8 15,7 36,8 19,4 25,7

Assistidos 31,5 30,7 51,0 54,5 45,7

•	 Serviços	

Os quadros a seguir mostram os índices de satisfação obtidos pela Sistel na avaliação dos seus serviços: 

eMPRéSTiMOS	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes 91,5 95,0 87,2 93,6 97,0

Assistidos 92,2 90,8 88,2 93,1 92,5

CenTRAL	de	ReLACiOnAMenTO	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes 73,8 85,8 72,6 85,0 94,5

Assistidos 90,8 90,9 85,4 93,0 93,2

14
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PORTAL	SiSTeL	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes 93,1 92,1 92,3 93,6 95,0

Assistidos 95,9 93,8 92,7 96,2 96,4

FALe	COnOSCO	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes - 79,1 79,7 81,5 90,1

Assistidos - 83,6 83,8 90,4 89,5

•	 Assistência	à	Saúde

Em 2011, a pesquisa demonstrou que 87,6% dos usuários do PAMA e 93,3% dos usuários do PAMA-PCE 

manifestaram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o Plano de Assistência Médica. Os quadros a seguir 

apresentam os resultados nos últimos cinco anos:

PAMA-PCe	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Assistidos 83,9 90,3 92,8 93,5 93,3

PAMA	(%)

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Assistidos 81,9 84,7 86,0 86,1 87,6

•	 Índice	de	Satisfação	Geral	

O resultado da Pesquisa de Opinião, considerando a avaliação de imagem, serviços, produtos, canais de comunicação 

e processos operacionais da Fundação, indicou que 91,9% dos Assistidos e 89,8% dos Participantes estão satisfeitos e 

muito satisfeitos com a Sistel. O quadro a seguir mostra o nível de satisfação nos últimos cinco anos. 

SATISFAÇÃO FINAL

Anos 2007 2008 2009 2010 2011

Participantes 85,5 84,1 88,3 85,1 89,8

Assistidos 89,0 89,5 91,1 93,4 91,9

A Pesquisa de Opinião constitui uma importante ferramenta de gestão da Sistel, sobretudo porque indica o que 

deve ser melhorado nos produtos e serviços da Entidade e, consequentemente, no relacionamento com Assistidos, 

Participantes e Patrocinadores.
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6. Gestão da Saúde
No âmbito da Gestão de Saúde, 2011 foi ano de consolidação de resultados e de realização de novas ações voltadas 

para aprimorar cada vez mais o desempenho do PAMA e de seu Programa de Coberturas Especiais (PCE).

deSPeSAS e CuStoS ASSIStenCIAIS
Entre janeiro e dezembro de 2011, as despesas com assistência à saúde totalizaram R$ 122,5 milhões, sendo 

que as internações e honorários médicos foram responsáveis por 57,11% das despesas, seguidos de procedimentos 

ambulatoriais (20,71%), exames (15,45%) e consultas (6,73%).  

O custo médio com assistência médico-hospitalar por usuário em 2011 ficou em R$ 305,72, crescendo 7,73% em 

relação ao observado em 2010 (R$ 283,79).

As despesas administrativas representaram 9,1% dos gastos com saúde, menor, portanto, que a maioria das 

taxas praticadas pelo mercado, se comparadas com os dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), abaixo 

demonstrados: 

MODALIDADE DESP ADM / DESP ASSIST

Mercado de Saúde 16,72%

Autogestões 16,17%

Cooperativas Médicas 18,61%

Medicina de Grupo 19,76%

Seguradoras 8,93%

PAMA 9,10%

ReAjuSte dAS ContRIbuIçõeS do PCe – PRoGRAMA de CobeRtuRAS 
eSPeCIAIS do PAMA
Em conformidade com o previsto no Regulamento do PCE, as contribuições por grupo familiar e individual por filho 

maior de 21 anos foram reajustadas em 6,47%. 

No período de 2004 a 2011, o reajuste acumulado do PCE se mostra menor que o do mercado de saúde, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo:

PLANOS DE SAÚDE
REAJUSTE ACUMULADO DE 2004 A 2011

(*) FIPE-SAÚDE: Índice de Inflação em saúde medido pela FIPE-USP aplicado em diversos planos
(**) ANS: Agência Nacional de Saúde
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ContRIbuIçõeS e CoPARtICIPAçõeS
A contribuição e coparticipação média mensal do PCE, por grupo familiar, em 2011, foi de R$ 246,30. A título 

comparativo com o mercado, verifica-se que o preço médio por pessoa praticado no mercado, para o mesmo perfil de 

usuários do PAMA e seu PCE, varia de R$ 1.147,73 a R$ 1.543,38. 

PRoGRAMAS de SAúde
Mais uma vez os Programas de Saúde, voltados para o uso consciente do Plano de Assistência Médica e melhoria da 

qualidade de vida dos usuários e redução de custos apresentaram resultados expressivos. 

PROGRAMA	ViVeR	MeLhOR	–	MOniTORAndO	SuA	SAúde: Em seu quinto ano de operação, o Viver Melhor 

se consolida como um instrumento eficaz na gestão de saúde, tendo proporcionado uma melhor qualidade de vida aos 

inscritos no Programa e, consequentemente, uma redução de 29% nas despesas médico-hospitalares. 

Fato que corrobora esses dados é a significativa redução de 40,3% no número de internações dos usuários incluídos 

no Viver Melhor. 

Com a expansão do programa, em que foram ingressados 867 novos usuários, 2.288 portadores das doenças 

crônicas passaram a ser monitorados mensalmente. 

PROGRAMA	LAdO	A	LAdO	–	ACOMPAnhAndO	SuA	inTeRnAçãO: Foram acompanhadas, durante o ano 

de 2011, 3.543 internações. Esse acompanhamento proporcionou uma redução de 25% no número de reinternações 

ocorridas em até 30 dias após a alta da internação. Pesquisa de satisfação realizada especificamente para Lado a Lado 

certifica que, para 95% dos usuários acompanhados, o Programa proporcionou segurança, apoio e esclareceu todas as 

dúvidas, antes, durante e após a internação.

PROGRAMA	 PACOTe	 de	 exAMeS	 PReVenTiVOS: Tem o objetivo de incentivar 

que os usuários do PAMA e seu PCE cuidem cada vez mais da sua saúde. É composto 

de procedimentos simples que permitem a detecção precoce de doenças, tais como 

câncer de mama, útero, intestino, próstata, além de problemas relacionados a 

hipertensão e diabetes. Foram realizados em 2011 um total de 94.748 exames. 

novIdAdeS nA GeStão de SAúde
Em 2011, em decorrência do processo contínuo de análise e revisão da 

rede médico-hospitalar, foram incluídos mais de 3.600 prestadores de saúde. 

As inclusões foram basicamente de consultórios com objetivo de dar mais 

alternativas aos usuários do PAMA e do seu PCE. Dentre as especialidades, 

destaca-se a inclusão de geriatria (antigo pleito dos usuários), bem como 

nutrição, psicologia, psiquiatria e terapia ocupacional. 

Em julho de 2011, como ação relacionada à Educação Assistencial, foi 

lançado o Informe Rede, cujo objetivo é comunicar todas as movimentações 

da rede de prestadores de serviços médico-hospitalares. Até o mês de 

dezembro, foram divulgados três Informes que relacionaram as inclusões 

realizadas durante o ano. 

Ainda com relação à Educação Assistencial, o Sinal de Saúde foi 

reformulado, passando a ter um novo layout e uma linguagem mais simples. 

Em 2011, foram 
acompanhadas 
3.543 internações. 
O Programa Lado a 
Lado proporcionou 
uma redução de 
25% no número 
de reinternações 
ocorridas em até 
30 dias após a alta 
da internação
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Trata-se de uma publicação da Sistel orientada a prestar informações de como manter hábitos de promoção e proteção 

da saúde, além de informações sobre doenças e resultados do Plano.

Visando à constante melhoria dos Programas de Saúde, o Programa Pacote de Exames Preventivos foi reformulado 

ao final de 2011 com a flexibilização da utilização das guias médicas, ampliação do prazo de realização (90 dias), novo 

período de vigência (janeiro a agosto de cada ano) e aceitação, para conclusão do pacote, de procedimentos previstos no 

Pacote de Exames realizados fora da rede de prestadores.

Essas melhorias decorreram de outra nova ação realizada no âmbito da Gestão de Saúde: a utilização de pesquisa 

qualitativa como instrumento de captação da opinião dos usuários do PAMA e de seu Programa de Coberturas Especiais 

(PCE) com relação aos benefícios oferecidos.

PlAno odontolóGICo
Em 2011, a Sistel atuou como facilitadora no processo de obtenção de mais um benefício para os assistidos: o Plano 

Odontológico. Aprovado pelo Conselho Deliberativo no final de julho, o plano odontológico atende à antiga reivindicação 

dos usuários, consistindo em mais um instrumento de cuidados com a saúde para os assistidos. A sua implementação 

está prevista para ocorrer em 2012.

7. Gestão de Investimentos
Do ponto de vista do ambiente para investimentos, o ano de 2011 foi tão ou mais conturbado do que o ano de 

2010. A fragilidade das economias da chamada zona do Euro em função do elevado grau de endividamento público da 

maioria dos países membros, ainda como reflexo da crise iniciada em 2008, levou o mercado financeiro a desconfiar 

da capacidade destes países em honrar os seus compromissos. Também contribuiu para o cenário negativo a lenta 

recuperação da economia americana que ainda apresenta elevado nível de desemprego e baixo crescimento. 

No mesmo período, a economia brasileira apresentou melhor desempenho. Contudo, a 

ausência de fluxos de recursos estrangeiros para a nossa bolsa de valores foi o fator mais 

determinante para a desvalorização de 18,11% do índice Bovespa e de 14,06% do IBrX-50,  

índice que reflete o desempenho das ações das 50 maiores companhias abertas 

brasileiras. 

No mercado financeiro doméstico, a taxa de juros Selic iniciou o ano em 11,25% 

sendo elevada até agosto para 12,50% em função das pressões inflacionárias 

percebidas ao longo do primeiro semestre. A partir de setembro, a Selic voltou a 

ser reduzida, fechando o ano em 11%, sendo que na média do ano o juro básico da 

economia encerrou em 11,62% contra uma taxa de inflação de 6,50% medida pelo 

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

A despeito do cenário desfavorável, os investimentos consolidados da Sistel 

no exercício de 2011 apresentaram ganho nominal de 18%. No mesmo período, a 

exigibilidade atuarial (INPC + 5,5% ao ano) ficou em 11,91% contra uma Selic média 

do ano, referência dos investimentos em renda fixa, de 11,62%.

O segmento de 
empréstimos a 

participantes 
encerrou o 

ano com uma 
rentabilidade 

de 13,92%, 
contra 11,91%  

da exigibilidade 
atuarial no 

período
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Abaixo, informações sobre a carteira de investimentos consolidada da Sistel em 2011: 

CARTeiRA	de	inVeSTiMenTOS	COnSOLidAdA	–	31/12/2011

SEGMENTOS VALOR	APLiCAdO	(R$	MiL)	(1) RenTABiLidAde	(%) PARTiCiPAçãO	(%)

Renda Fixa 9.834.459 14,60 77,88

Renda Variável 2.049.294 6,77 16,23

Investimentos Estruturados 5.598 23,23 0,04

Imóveis 623.025 106,33 4,93

Empréstimos 115.771 13,92 0,92

TOTAL 12.628.147 18,00 100,00

(1) Recursos Garantidores de Plano de Benefícios (RGPB): Disponível (+) Realizável de Investimentos  (-) Exigível Operacional de 
Investimentos (-) Exigível Contingencial de Investimentos.

RendA fIxA
Este é o segmento que tem a maior relevância no total dos investimentos da Sistel, cerca de 76%, sendo em sua 

maioria representados por títulos públicos federais indexados a índice de preços (IPCA e IGPM) com vencimento de 

longo prazo. Os títulos públicos federais são caracterizados no mercado financeiro como de baixo risco de crédito.

A rentabilidade consolidada alcançada em 2011 foi de 14,60% contra um retorno médio do mercado de renda fixa 

de 11,62% (Selic). 

O PBS-A, plano que contém apenas Assistidos e, portanto, uma política de investimentos mais conservadora, com 

uma maior concentração em títulos indexados a índices de preços, apresentou a rentabilidade de 14,46%. 

Quanto aos planos de benefícios de contribuição definida e contribuição variável, cujo número de Participantes é 

maior que de Assistidos, com políticas de investimento adequadas a esses tipos de Plano e perfis de massa, a rentabilidade 

média foi da ordem de 14,95%, superior à Selic do período, que ficou em 11,62%, e também ao índice atuarial que foi de 

11,91%. 

No caso dos demais planos PBS, a rentabilidade média foi de 15%.

RendA vARIável 
Em termos consolidados, estão investidos no segmento de Renda Variável cerca de 16% dos recursos garantidores 

dos planos administrados pela Sistel. No período de 2011, a rentabilidade consolidada foi de 6,77%.

O Plano PBS-A, cuja carteira detém uma maior concentração em ações de Brasil Foods, Embraer, CPFL Energia e 

Paranapanema, apresentou uma rentabilidade de 11,75%.

Os demais planos com carteira de renda variável e composição referenciada ao índice de mercado IBrX-50 

apresentaram retorno médio negativo de 16%, inferior ao desempenho negativo de 14,06% do índice no exercício. 

IMóveIS
Os investimentos em imóveis integram apenas a carteira do Plano PBS-A e tiveram rentabilidade no exercício de 

106,33%, contra a exigibilidade atuarial de 11,91%. A elevada rentabilidade teve como principal fator de contribuição 

o resultado da reavaliação imobiliária realizada no exercício, que apurou os novos valores atualizados de mercado para 

cada imóvel, propiciando um incremento no resultado de quase 80 pontos percentuais. 

eMPRéStIMoS A PARtICIPAnteS
O segmento de empréstimos a participantes encerrou o ano com uma rentabilidade de 13,92%, contra 11,91% da 

exigibilidade atuarial no período.
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8. balanço Patrimonial Consolidado 
R$ mil

ATiVO 31/12/2011 31/12/2010 PASSiVO 31/12/2011 31/12/2010

diSPOnÍVeL	

ReALiZÁVeL	
Gestão Previdencial 
Gestão Administrativa
Investimentos 

Créditos Privados e Depósitos
Ações 
Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários 
Empréstimos 
Depósitos Judiciais/Recursais

PERMANENTE 
Imobilizado 
Intangível

 10 

 12.819.380 
 78.826 
 28.843 

 12.711.711 
 9.225 

 735.515 
 11.174.306 

 676.545 
 115.772 

 348 

 41.296 
 40.884 

 412 

 10 

 11.546.746 
 59.342 
 15.175 

 11.472.229 
 48.420 

 737.888 
 10.203.356 

 374.552 
 108.013 

 -   

 31.208 
 30.448 

 760 

exiGÍVeL	OPeRACiOnAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

exiGÍVeL	COnTinGenCiAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder

Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado

Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

 66.952 
 6.498 
 6.933 

 53.521 

 224.124 
 175.818 

 20.473 
 27.833 

 12.569.610 
 8.942.436 
 6.406.787 
 6.017.421 

 389.366 
 2.535.649 
 2.535.649 
 2.535.649 
 3.627.174 
 2.946.517 

 634.253 
 46.404 

 40.236 
 6.495 
 8.698 

 25.043 

 153.561 
 119.946 

 5.093 
 28.522 

 11.384.167 
 7.739.929 
 6.074.101 
 5.672.237 

 401.864 
 1.665.828 
 1.665.828 
 1.665.828 
 3.644.238 
 3.035.023 

 570.706 
 38.509 

TOTAL	dO	ATiVO	  12.860.686  11.577.964 TOTAL	dO	PASSiVO  12.860.686  11.577.964 

9. demonstração da Mutação do 
Patrimônio Social Consolidada

R$ mil

DESCRIÇÃO 31/12/2011 31/12/2010 VARiAçãO	(%)

A)	Patrimônio	Social	–	início	do	exercício  11.384.167  10.210.642 11,49

(+)
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

1. Adições
Contribuições Previdenciais
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
Receitas Administrativas
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa
Constituição de Fundos de Investimento

 2.077.700 
 66.147 

 1.892.454 
 31.807 
 78.678 

 8.614 

 1.808.476 
 60.977 

 1.640.122 
 21.439 
 78.687 

 7.251 

14,89
8,48

15,38
48,36
-0,01

18,80

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

2. Destinações
Benefícios
Constituição de Contingências – Gestão Previdencial
Despesas Administrativas
Constituição de Contingências – Gestão Administrativa

 (712.971)
 (622.603)

 (47.982)
 (37.592)

 (4.794)

 (634.952)
 (585.320)

 (7.968)
 (37.080)

 (4.584)

12,29
6,37

502,18
1,38
4,59

(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 

3.	Acréscimo/decréscimo	no	Patrimônio	Social	(1+2)
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

 1.364.729 
 332.686 
 869.821 
 (88.506)

 63.547 
 7.894 

 1.173.524 
 388.050 

 (775.348)
 1.525.139 

 28.432 
 7.251 

16,29
-14,27

-212,18
-105,80
123,51

8,86

(+/-) 
4. Operações Transitórias
Operações Transitórias

 (179.287)
 (179.287)

-
-

100,00
100,00

B)	Patrimônio	Social	–	final	do	exercício	(A+3+4)  12.569.609  11.384.167 10,41

20



21

      Relatório da Administração Sistel 2011

10. demonstração do Plano de 
Gestão Administrativa Consolidada

R$ mil

DESCRIÇÃO 31/12/2011 31/12/2010 VARiAçãO	(%)

A)	Fundo	Administrativo	do	exercício	Anterior  570.706  512.244 11,41

1 - Custeio da Gestão Administrativa
1.1 - Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências
Reembolso da Gestão Assistencial
Outras Receitas

 110.712 
 110.712 

 849 
 8.474 

 631 
 4.790 

 78.678 
 225 

 5.287 
 11.778 

 100.148 
 100.148 

 2.420 
 8.196 

 601 
 4.060 

 78.687 
 23 

 5.300 
 862 

10,55
10,55

-64,91
3,39
4,98

17,97
-0,01

894,60
-0,24

1266,03

2 - Despesas Administrativas
2.1 - Administração Previdencial

Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Contingências
Outras Despesas

2.2 - Administração dos Investimentos
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Contingências
Outras Despesas

2.3 - Administração Assistencial
Pessoal e Encargos
Despesas Gerais

2.4	-	Reversão	de	Recursos	para	o	Plano	de	Benefícios
2.5 - Outras Despesas

 42.613 
 28.849 
 11.701 

 189 
 593 

 7.231 
 3.136 

 978 
 5.021 

 -   
 8.477 
 5.190 

 64 
 171 

 1.370 
 1.329 

 353 
 -   
 -   

 5.287 
 2.013 
 3.274 

 -   
 -   

 41.686 
 28.190 
 10.448 

 274 
 514 

 7.957 
 3.119 
 1.272 
 4.607 

 -   
 8.196 
 4.756 

 101 
 145 

 1.455 
 1.352 

 389 
 -   
 -   

 5.300 
 -   
 -  
 -   
 -

2,22
2,34

12,00
-30,92
15,47
-9,13
0,54

-23,11
8,99
0,00
3,42
9,14

-36,70
18,34
-5,83
-1,69
-9,14
0,00
0,00

-0,24
100,00
100,00

0,00
0,00

3 - Resultado Negativo dos Investimentos  -    -   0,00

4	-	Sobra/insuficiência	da	Gestão	Administrativa	(1-2-3)  68.099  58.462 16,48

5	-	Constituição/Reversão	do	Fundo	Administrativo	(4)  68.099  58.462 16,48

6 - Operações Transitórias  (4.552)  -   100,00

B)	Fundo	Administrativo	do	exercício	Atual	(A+5+6)  634.253  570.706 11,13

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis estão disponíveis, na íntegra, no Portal Sistel (www.sistel.com.br).
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11. Parecer Atuarial Consolidado 
Atendendo às disposições da Lei Complementar n.º 1081 e n.º 109, ambas de 29 de maio de 2001, e Resolução 

MPS/CGPC n.º 18, de 28 de março de 2006, a GAMA Consultores Associados apresenta o Parecer Técnico-atuarial 

Consolidado de 31 de dezembro de 2011, dos Planos de Benefícios administrados pela Sistel	–	Fundação	Sistel	de	

Seguridade Social, em face da Avaliação Atuarial anual do exercício de 2011, tendo como objetivo o dimensionamento 

das Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais, bem como apuração do custo dos benefícios assegurados pelo Plano 

e, em decorrência, a fixação do Plano de Custeio para o exercício de 2012.

A Sistel, ao final do exercício de 2011, administrava 8 (oito) Planos de Benefícios, compreendendo 5 (cinco) Planos 

estruturados na modalidade de Benefício Definido – BD, 1 (um) Plano em Contribuição Definida – CD e 2 (dois) Planos 

em Contribuição Variável – CV, em consonância com a Resolução MPS/CGPC 16/05, descritos no quadro a seguir:

OR. NOME DO PLANO ABReViATuRA MODALIDADE CNPB
SITUAÇÃO DO

PLANO

1
Plano de Benefícios da

Sistel – Assistidos
PBS-A

Benefício
Definido (BD)

1991.0010-29 Em extinção

2
Plano de Benefício da

Sistel – Telebrás
PBS-Telebrás

Benefício
Definido (BD)

2000.0019-47 Em extinção

3
Plano de Benefício da

Sistel – CPqD
PBS-CPqD

Benefício
Definido (BD)

2000.0008-19 Em extinção

4
Plano de Benefício da

Sistel – Sistel
PBS-Sistel

Benefício
Definido (BD)

2000.0009-83 Em extinção

5
Plano de Benefício da

Sistel – Tele Norte Celular
PBS-Tele

Norte Celular
Benefício

Definido (BD)
2000.0013-19 Em extinção

6
Plano de Previdência

Privada da Fundação Sistel –  
CPqD Prev

CPqD Prev
Contribuição
Variável (CV)

2000.0043-18
Manutenção

Normal

7
Plano de Benefícios

Cel Prev – Amazonia
Cel Prev
Amazônia

Contribuição
Definida (CD)

2004.0009-29
Manutenção

Normal

8
Plano de Previdência
Privada Telebrás Prev

TelebrásPrev
Contribuição
Variável (CV)

2002.0039-47
Manutenção

Normal

Procedemos às Avaliações Atuariais anuais do exercício de 2011, posicionadas em 30/09/2011, contemplando a 

legislação previdenciária vigente, os Regulamentos e respectivas Notas Técnicas Atuariais de cada Plano de Benefícios, 

observando, ainda, as últimas alterações regulamentares referentes aos exercícios anteriores, registrando que não houve 

alterações no decorrer de 2011, e considerando os dados individualizados dos Participantes e Assistidos, levantados e 

informados pela Entidade, bem como as informações contábeis e patrimoniais dos Planos, posicionados na data base de 

30/09/2011.

As bases cadastrais encaminhadas pela Entidade, posicionadas em 30/09/2011, foram submetidas a testes de 

consistência e, após ratificações e retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados 

foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação, não sendo necessária a elaboração de hipóteses para 

suprir deficiências da base de dados para fins da Avaliação Atuarial anual, exceto no que se refere à estimação dos 

encargos de reversão dos benefícios de aposentadoria em pensão para os planos que utilizam esta hipótese, para o qual 

se considerou a manutenção do encargo médio de beneficiários informados pela Sistel.

Os resultados das Avaliações Atuariais foram formalizados à Entidade por meio de Relatórios específicos e, 

posteriormente, foram reposicionados por recorrência	 atuarial	 para	 31/12/2011, assim como foram consideradas as 

1   No que for aplicável, pertinente aos Planos PBS-Telebrás e TelebrásPrev.
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informações contábeis e patrimoniais do Plano, conforme contabilizações efetuadas pela Entidade, também posicionadas 

em 31/12/2011, sendo os resultados consubstanciados por meio de Pareceres Atuariais específicos para cada um dos Planos.

A utilização da Data Base posicionada no mês de 30/09/2011 e o posterior reposicionamento dos resultados 

para a data de encerramento do exercício, qual seja, 31/12/2011, observados os ditames regulamentares e as Notas 

Técnicas Atuariais dos Planos, constitui-se em procedimento usual, adotado pela Sistel ao longo do tempo, estando em 

conformidade com os normativos vigentes, em especial a Instrução Normativa SPC n.º 28, de 30 de dezembro de 2008.

Adicionalmente, e em face de a Sistel não ter informado nenhum fato relevante, exceto no que se refere ao processo 

de destinação de forma voluntária da Reserva Especial para Revisão de Plano PBS-A referente ao exercício de 2009, 

consideramos no processamento das mencionadas Avaliações Atuariais a inexistência de qualquer fato que venha a 

comprometer a solvência e equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, conforme estabelece o artigo 80 do 

Decreto 4.942/03, dada a responsabilidade técnico-atuarial da GAMA em relação aos planos administrados pela Entidade.

No processamento das Avaliações Atuariais anuais de 2011 e no seu reposicionamento para 31/12/2011, foram 

utilizadas as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras formuladas conforme definição da Sistel 

e das Patrocinadoras, considerando que estavam subsidiadas pelos testes de aderência das hipóteses e premissas 

atuariais executados por esta Consultoria, consoante aos resultados que lhes foram formalizados por meio de Relatórios 

específicos para cada Plano de Benefício, observando-se assim, no que nos pertine, os ditames da Resolução MPS/CGPC 

n.º 18/06, cabendo destacar que, em geral, quando comparado com o exercício anterior, houve alterações nas hipóteses 

de Taxa de Rotatividade, Taxa de Juros Técnicos e Crescimento Real dos Salários, conforme descrito nos Relatórios e 

Pareceres Atuariais específicos de cada Plano de Benefício:

a)	 Taxa	de	Rotatividade: Em razão dos testes de aderência realizados por esta Consultoria, as taxas médias 

de desligamentos ou a esperança matemática decorrente do período observado (exercício de 2000 a 2010), 

para o nível de confiança de 95% e risco de 5%, utilizadas nas Avaliações Atuariais anuais de 2011 foram 

homologadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade, consubstanciado na proposta da Diretoria Executiva 

após declaração das Patrocinadoras referente aos respectivos Planos. Destacamos que houve alteração na 

taxa de rotatividade, se comparada com o exercício anterior, para o Plano CPqD Prev, alterada de 4,77% 

(quatro inteiros e setenta e sete centésimos por cento), para 6,61% (seis inteiros e sessenta e um centésimos 

por cento), utilizada neste exercício.

b)		 Taxa	de	Juros	Técnicos:	Conforme determinação do Conselho Deliberativo da Entidade, consubstanciado na 

proposta da Diretoria Executiva, e uma vez testada a sustentabilidade da Taxa de Juros Técnicos de 5,50% 

(cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, no médio e longo prazo, foi aplicada a Taxa de Juros 

Técnicos de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, exceto para os Planos PBS-A e 

PBS-Sistel, onde foi utilizada a Taxa de Juros Técnicos equivalente a 5,00% (cinco inteiros por cento) ao ano, 

sendo que referidas Taxas apresentaram-se sustentáveis no médio e longo prazo nos testes realizados.

c)	 Crescimento	Real	dos	Salários:	Com base nos testes de aderência realizados e conforme determinação do 

Conselho Deliberativo da Entidade consubstanciada na proposta da Diretoria Executiva, foram utilizados nas 

Avaliações Atuariais anuais de 2011 os percentuais resultantes dos respectivos estudos, após declaração das 

Patrocinadoras referente aos respectivos Planos. Destacamos abaixo os Planos que tiveram alteração nessa 

hipótese, se comparadas as taxas utilizadas no exercício anterior com as taxas utilizadas neste exercício:

PLANO
CRESCIMENTO REAL DOS SALáRIOS

ExERCíCIO 2010 ExERCíCIO 2011

CPqD Prev 2,90% 3,70%

Cel Prev Amazônia 1,54% 1,90%

PBS-CPqD 2,30% 3,33%

PBS-Telebrás 1,02% 1,20%

PBS-Tele Norte Celular 2,20% 2,01%

TelebrásPrev 0,90% 1,20%
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Consoante a Resolução MPS/CGPC 28/09, as Provisões Matemáticas são subdivididas em Provisões Matemáticas 

de	 Benefícios	 Concedidos	 –	 PMBC,	 Provisões	 Matemáticas	 de	 Benefícios	 a	 Conceder	 –	 PMBaC	 e	 Provisões	

Matemáticas a Constituir.

As Provisões	Matemáticas	de	Benefícios	Concedidos	–	PMBC fixadas com base nas informações individuais dos 

Assistidos (Aposentados e Pensionistas) de cada Plano, existentes em 31/12/2011, e disponibilizadas pela Sistel, foram 

determinadas conforme metodologia disposta na Nota Técnica Atuarial de cada Plano e montam, em 31/12/2011, em 

R$ 6.017.421.320,63 (seis bilhões, dezessete milhões, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e reais e sessenta 

e três centavos).

Já as Provisões	Matemáticas	 de	 Benefícios	 a	 Conceder	 –	 PMBaC foram avaliadas, observada a metodologia 

disposta na Nota Técnica Atuarial de cada Plano, e montam R$ 389.365.876,98 (trezentos e oitenta e nove milhões, 

trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), na data de 31/12/2011.

Os Planos de Benefícios não possuem dívidas contratadas e nem Provisões Matemáticas a Constituir com seus 

respectivos Patrocinadores, na data base das Avaliações Atuariais anuais de 2011 bem como no seu reposicionamento 

para 31/12/2011.

Desta forma, certificamos os valores acumulados das obrigações passivas da Sistel com os Planos de Benefício 

por ela administrados, por meio das Provisões Matemáticas, no montante total de R$ 6.406.787.197,61 (seis bilhões, 

quatrocentos e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), em 

31/12/2011.

Em 31/12/2011, os Fundos Previdenciais apresentavam o montante de R$ 2.354.013.283,34 (dois bilhões, 

trezentos e cinquenta e quatro milhões, treze mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme 

metodologia constante nas Notas Técnicas Atuariais dos Planos de Benefícios ou nos Regulamentos dos Planos, conforme 

o caso, estes com a respectiva cobertura patrimonial, de igual valor, conforme montantes adiante apresentados nas 

tabelas respectivas de cada Plano.

Ressalta-se que os objetivos, finalidades, constituições, destinações e manutenção dos Fundos Previdenciais dos 

Planos de Benefícios, administrados e executados pela Sistel estão devidamente descritos nas Notas Técnicas Atuariais 

dos Planos de Benefícios ou nos Regulamentos dos Planos, conforme o caso, bem como Pareceres e Relatórios Atuariais 

específicos, em conformidade com a Instrução Normativa SPC n.º 38/02 e artigo 5.º da Resolução MPS/CGPC n.º 26/08.

Em relação ao Plano PBS-A, estruturado na modalidade de Benefício Definido, destaca-se o Fundo de Cobertura 

de Demandas Judiciais, no montante de R$ 677.265.307,27 (seiscentos e setenta e sete milhões, duzentos e sessenta 

e cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e sete centavos), em 31 de dezembro de 2011, o qual é oriundo de estudos 

efetuados por empresa atuarial externa e consultoria jurídica externa, estes aprovados pela Diretoria Executiva da 

Entidade. A metodologia utilizada foi objeto de estudo e certificação por parte desta Consultoria. Para os demais Planos 

estruturados na modalidade de Benefício Definido, a saber, PBS-Sistel, PBS-Telebrás, PBS-Tele Norte e PBS-CPqD, não 

é mantido valor no referido.

Ainda em relação ao Plano PBS-A, ressaltamos que na Avaliação Atuarial posicionada em 30/09/2011 e no 

reposicionamento das Provisões Matemáticas para o exercício findo em 31/12/2011, foi observado, assim como na 

Avaliação Atuarial anual de 2010, o atendimento à Resolução MPS/CGPC n.º 26/08 para fins do processo de destinação 

do superávit referente ao exercício de 2009, de forma voluntária, o qual se encontra em análise na Previc para aprovação 

das alterações do Regulamento, sendo já adotada no cálculo das Provisões Matemáticas a taxa de juros de 5,00% ano e 

tábua biométrica AT 2000 Female, e a reversão dos Fundos Previdenciais de redução da taxa de juros, em sintonia com 

as normas e legislação em vigor

Na data de 31/12/2011, a Entidade mantinha o registro sob sua responsabilidade do Fundo Administrativo de  

R$ 634.253.366,69 (seiscentos e trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), para a garantia das despesas administrativas dos Planos, com a respectiva cobertura patrimonial, 

de igual valor, e do Fundo dos Investimentos dos Planos no montante de R$ 46.403.533,98 (quarenta e seis milhões, 

quatrocentos e três mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), com a respectiva cobertura patrimonial.
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Na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas, no montante total de R$ 6.406.787.197,61 

(seis bilhões, quatrocentos e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e um 

centavos), com o Patrimônio	de	Cobertura dos Planos de Benefícios, no montante de R$ 8.942.435.637,66 (oito bilhões, 

novecentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), verifica-se que a Sistel apresentou, para o conjunto de Planos de Benefícios administrados, um Superávit 

Técnico acumulado de R$ 2.535.648.440,05 (dois bilhões, quinhentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 

oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos), em 31/12/2011.

Apresentamos, a seguir, os montantes das Provisões Matemáticas, em 31 de dezembro de 2011, de acordo com os 

balancetes posicionados nessa data, expressos em Reais, segregados por tipo de Plano, em consonância com a Resolução 

MPS/CGPC n.° 16, de 22 de novembro de 2005, bem como os Fundos Previdenciais:

Planos	de	Contribuição	Variável

ITENS CPqD Prev TelebrásPrev

PMBC 193.372.247,94 144.581.557,00

PMBaC 264.577.405,48 87.607.532,16

Total das Provisões Matemáticas 457.949.653,42 232.189.089,16

Patrimônio de Cobertura 489.692.480,50 242.490.086,30

Resultado Acumulado 31.742.827,08 10.300.997,14

Fundos Previdenciais 75.498.594,87 159.011.403,80

Planos	de	Contribuição	definida	(*)

ITENS CPqD Prev

PMBC 2.087.220,58

PMBaC 6.554.520,41

Total das Provisões Matemáticas 8.641.740,99

Patrimônio de Cobertura 9.380.144,97

Resultado Acumulado 738.403,98

Fundos Previdenciais 828.808,19

(*) Apesar de o Plano ser na modalidade de Contribuição Definida, seus Benefícios de Risco estão estruturados em Benefício 
Definido, gerando, portanto, resultado no Plano.

Planos	de	Benefício	definido

ITENS PBS-A PBS-Telebrás PBS-CPqD

PMBC 5.516.106.861,38 113.173.631,91 19.909.076,77

PMBaC - 23.104.423,22 4.562.554,55

Total das Provisões 
Matemáticas

5.516.106.861,38 136.278.055,13 24.471.631,32

Patrimônio de Cobertura 7.928.870.147,77 193.664.342,11 27.188.981,46

Resultado Acumulado 2.412.763.286,39 57.386.286,98 2.717.350,14

Fundos Previdenciais 2.031.954.268,55 84.638.197,15 811.518,59
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ITENS PBS-Sistel PBS-Tele Norte Celular

PMBC 6.734.681,18 21.456.043,87

PMBaC - 2.959.441,16

Total das Provisões Matemáticas 6.734.681,18 24.415.485,03

Patrimônio de Cobertura 8.298.530,26 42.850.924,29

Resultado Acumulado 1.563.849,08 18.435.439,26

Fundos Previdenciais - 1.270.492,19

Resultado Consolidado Sistel

ITENS CONSOLIDADO

PMBC 6.017.421.320,63

PMBaC 389.365.876,98

Total das Provisões Matemáticas 6.406.787.197,61

Patrimônio de Cobertura 8.942.435.637,66

Resultado Acumulado 2.535.648.440,05

Fundos Previdenciais 2.354.013.283,34

O Custo Normal total de cada Plano de Benefício, na Data da Avaliação Atuarial anual de 2011, estava mensurado 

atuarialmente, com base nas respectivas folhas de salários de participação, quando aplicável, sendo o custo coberto 

integralmente pelos respectivos Planos de Custeio de cada Plano, a viger a partir de 1.O de março de 2012, em 

conformidade com as regras e definições constantes nos Regulamentos de cada Plano de Benefícios.

Cumpre destacar que, para fins das Avaliações Atuariais anuais de 2011 e o reposicionamento para 31/12/2011, os 

valores de patrimônio, ativos de investimentos, exigíveis, Fundos Administrativos e Fundos de Investimentos utilizados 

dos Planos foram os informados pela Entidade, por meio dos respectivos Balancetes Contábeis dos meses de setembro 

e dezembro de 2011, para os quais consideramos que estão contabilizados a valor de mercado, e representam fielmente 

cada um desses itens.

Consideramos, ainda, que o passivo atuarial avaliado para as Provisões Matemáticas dos Planos estruturados sob a 

modalidade de Benefício	definido está fixado com a Taxa de Juros Técnicos de desconto financeiro de 5,25% a.a., exceto 

para os Planos PBS-A e PBS-Sistel, cujas Taxas de Juros correspondem ao valor de 5,00% a.a., e, para as Provisões 

Matemáticas regidas sob a modalidade de Contribuição Definida, estão fixadas com base nos saldos de conta em Reais. 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial consolidada dos Planos de Benefícios administrados 

pela Entidade, em 31/12/2011, encontrava-se superavitária, conforme comprova a existência de Superávit Técnico 

acumulado de R$ 2.535.648.440,05 (dois bilhões, quinhentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, 

quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos), sendo que desse montante foi alocado na Reserva de Contingência o 

valor de R$ 1.457.404.103,40 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, cento e 

três reais e quarenta centavos) e o valor de R$ 1.078.244.336,65 (um bilhão, setenta e oito milhões, duzentos e quarenta 

e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) na Reserva Especial para Revisão de Plano – 

exercício de 2011 conforme a pertinência dos Planos que apresentaram esta Reserva, sendo referido Superávit Técnico 

acumulado observado por meio do confronto entre as obrigações anteriormente expostas, e o Patrimônio de Cobertura 

destinado ao Plano pela Entidade, em face da inexistência de Provisões a Constituir.

Este é o Parecer.

Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2012.

ANTÔNIO FERNANDO GAZZONI 

Atuário	MiBA	851	-	MTb/RJ 

DIRETOR-PRESIDENTE
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12. Parecer dos Auditores  
Independentes 

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Sistel de Seguridade Social – Sistel, que compreendem 

o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas das 

mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações individuais por plano 

de benefício do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais, 

correspondentes aos Planos PBS-Assistidos, PBS-Telebrás, PBS-CPqD, PBS-Sistel, PBS-Tele Norte Celular, Cel Prev 

Amazônia, CPqD Prev, Telebrás Prev, PAMA e Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o exercício findo naquela 

data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Sistel é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação dessas demonstrações 

contábeis 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 a obtenção de evidência a respeito dos 

valores e das divulgações apresentadas 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 para a 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 a nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de beneficio, acima referidas, 

apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Sistel 

de Seguridade Social em 31 de dezembro de 2011 e o desempenho 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 Social (Previc).
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Outros assuntos

O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) substituiu por meio da Resolução CNPC n.o 8, de 31 

de outubro de 2011, a demonstração das mutações do ativo líquido consolidada pela demonstração das mutações do 

patrimônio social, que alterou a forma de apresentação dos saldos de fundos administrativos e fundos de investimentos.

Brasília, 28 de fevereiro de 2012.

KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/O-6 F-DF

Francesco Luigi Celso 

Contador CRC SP-175348/O-5 S-DF

13. Parecer do Conselho fiscal 
O Conselho Fiscal da Fundação Sistel de Seguridade Social, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 

examinou as demonstrações contábeis consolidadas da Entidade, dos planos de benefícios individuais, bem como do 

plano de gestão administrativa, além de relatórios e demais documentos pertinentes às operações realizadas pela 

Fundação, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. Com base nos exames efetuados, 

considerando ainda o parecer dos auditores independentes – KPMG Auditores Independentes, sem ressalva, datado 

de 28 de fevereiro de 2012, bem como as informações e esclarecimentos obtidos no decorrer do exercício, o Conselho 

Fiscal manifesta-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para apreciação e aprovação pelo 

Conselho Deliberativo.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2012.

ADEMIR JOSE MALLMANN

ANDRÉ PINHEIRO VELOSO

FERNANDO ANTÔNIO FRANÇA PÁDUA

GERMAR PEREIRA DA SILVA

JÚLIO CÉSAR FONSECA

SEBASTIãO GERALDO MAMãO
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14. deliberação do Conselho  
deliberativo

O Conselho Deliberativo da Fundação Sistel de Seguridade Social, com base no parecer do Conselho Fiscal, datado 

de 28 de fevereiro de 2012 e no parecer da KPMG Auditores Independentes, de 28 de fevereiro de 2012, deliberou pela 

aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Entidade, dos planos de benefícios individuais, bem como do 

plano de gestão administrativa e Prestação de contas do Exercício de 2011, nos termos do Estatuto. 

Brasília (DF), 29 de Fevereiro de 2012.

HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA

GILMAR  ROBERTO PEREIRA CAMURRA

STAEL PRATA SILVA FILHO

MARCO NORCI SCHROEDER

CARLOS ADEMAR DE ARAGãO

JOãO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO

ROBERTO BLOIS MONTES DE SOUZA

FÁBIO DA SILVA VALENTE

ALMIR DANTAS DE ALCÂNTARA

EZEQUIAS FERREIRA

SEBASTIãO TAVARES

MAURO ROBERTO CAPELA
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15. expediente

COnSeLhO	deLiBeRATiVO

MEMBROS REPRESENTAÇÃO

Hélio Marcos Machado Graciosa – Presidente CPqD

João de Deus Pinheiro de Macedo – Vice-Presidente Oi 

Eurico de Jesus Teles Neto Oi 

Marco Norci Shroeder Oi 

Gilmar Roberto Pereira Camurra Telefônica

Stael Prata Silva Filho Telefônica

Roberto Blois Montes de Souza Brasil Telecom

Fábio da Silva Valente Brasil Telecom

Almir Dantas de Alcântara Eleito pelos Participantes e Assistidos

Mauro Roberto Capela Eleito pelos Participantes e Assistidos

Sebastião Tavares Eleito pelos Participantes e Assistidos

Ezequias Ferreira Eleito pelos Participantes e Assistidos

CONSELhO FISCAL

MEMBROS REPRESENTAÇÃO

Ademir José Mallmann – Presidente Telefônica 

Júlio César Fonseca Oi 

André Pinheiro Veloso Brasil Telecom 

Fernando Antônio França Pádua Telebrás

Sebastião Geraldo Mamão Eleito pelos Participantes e Assistidos

Germar Pereira da Silva Eleito pelos Participantes e Assistidos

diReTORiA	exeCuTiVA

MEMBROS REPRESENTAÇÃO

Wilson Carlos Duarte Delfino Diretor-Presidente

Claudio Salgueiro Garcia Munhoz Diretor de Seguridade

Carlos Alberto Cardoso Moreira Diretor de Investimentos e Finanças
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