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Temos a satisfação de lhe apresentar  o relatório anual do 
Instituto Ambev de Previdência Privada (IAPP), referente ao exercício de 2010.

A distribuição do relatório anual a todos os participantes inscritos em Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(EFPCs) é uma determinação da Resolução nº 23, publicada em 05/01/2007, no Diário Oficial da União, em conjunto com o 
Ministério da Previdência Social e com o Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

PREZADO PARTICIPANTE:

Este relatório anual tem por objetivo divulgar as demonstrações patrimoniais e de resultados, os pareceres do 

atuário e dos auditores independentes, aprovação dos órgãos estatutários, além dos dados referentes à política 

de investimentos e o resumo das informações sobre o demonstrativo de investimentos dos planos administrados 

pelo IAPP. 

Apresentamos a rentabilidade do seu investimento no IAPP em 2010 e as novidades para 2011. Para ajudar em 

sua leitura, o relatório traz um resumo explicativo de cada documento apresentado.

Em caso de dúvidas sobre o contexto deste relatório entre em contato com a sua área de  Gente & Gestão ou fale 

com a  gente através de chamado no CSC Online

Tenha uma ótima leitura.

  CONSELHO DELIBERATIVO
 EfETIVOS SUPLENTES
 Victório Carlos De Marchi Milton Seligman
 João Maurício Giffoni de Castro Neves Antonio Guilherme Pinto Macculloch
 Frederico Jorge de Sousa Boabaid Ricardo Manuel Frangatos Pires Moreira

 Nelson José Jamel  Pedro de Abreu Mariani Silvio José Morais

  DIRETORIA - EXECUTIVA
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  CONSELHO fISCAL
 EfETIVOS SUPLENTES
 Renato Nahas Batista Alberto José da Silva
 André Luiz de Ávila Vitória Ricardo Gonçalves Melo
 Lucas Machado Lira Michael Gordon Findlay
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RENTABILIDADE EM 2010

VEJA A DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS EM 31/12/2010

As cotas do Plano de Benefícios de Contribuição Definida al-
cançaram rentabilidade expressiva em 2010 e mantiveram a 
tradição histórica de apresentar desempenho superior ao de 
boa parte dos índices econômicos e investimentos disponíveis 
no mercado.

O IGP-DI, um dos índices que mede a inflação que é publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas, foi de (11,31%) em 2010. A ca-
derneta de poupança acumulou valorização de 6,81%. O Certi-
ficado de Depósitos Interfinanceiros (CDI) registrou crescimento 
de 9,75%, número inferior a maioria dos resultados dos perfis 
de investimentos do IAPP.

VEJA A RENTABILIDADE 
DO SEU PLANO DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA EM 2010
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VEJA AS NOVIDADES PARA 2011

CANAL DE OUVIDORIA

4

CONTRIBUIçãO ADICIONAL
A partir desse ano você poderá efetuar uma contribuição adicional para o IAPP. Esta contribuição 
ajuda você a alcançar o limite de 12% de contribuições à previdência privada conforme previsto na 
declaração anual de imposto de renda. Esta contribuição é opcional e pode ser de 3%, 4% ou 5%, 
aplicado diretamente sobre o salário do participante.

Você poderá efetuar essa contribuição adicional se tiver escolhido o percentual máximo de 8,5%.

Ressaltamos que não haverá contrapartida da patrocinadora para a contribuição adicional do  
participante.

CANAL DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA OS PARTICIPANTES DO INSTITUTO AMBEV
Informamos que em 2010 o Instituto Ambev criou um canal exclusivo de atendimento aos seus 
participantes do plano de previdência privada (IAPP). 

Por meio de acesso ao Portal da Ambev / CSC Online, do telefone (0XX19) 3313-6999 opção 
1-2-1 ou do e-mail: csciapp@ambev.com.br, o participante poderá conversar diretamente com 
os profissionais de atendimento da Ambev, que estão capacitados para esclarecer as suas dúvidas 
e questões relativas ao plano de previdência, e, se necessário, direcionar as solicitações às áreas 
competentes.

O IAPP disponibiliza um canal de comunicação que se interessa por aquilo que a Gente Ambev tem a dizer. Trata-
se da forma mais democrática encontrada para dar voz àqueles que têm alguma reclamação, sugestão ou outra 
informação que seja de interesse do Instituto Ambev. 

Seja qual for o assunto relacionado ao IAPP, a Ouvidoria 
Ambev quer saber o que você tem a dizer!

Todos os participantes do plano podem solicitar a política 
de Ouvidoria Ambev através de chamado no CSC Online 
ou através dos próprios canais da Ouvidoria.

Todos os participantes do Instituto Ambev podem usar 
esses canais de comunicação:

Ouvidoria Ambev: tel. 0800-725 00 11

e-mail: ouvidoria@ambev.com.br

ou site: www.ouvidoriaambev.com.br

Plano de Benefício de Contribuição Definida Instituto Ambev de Previdência Privada
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Entenda o que significa os documentos e alguns termos que você encontrará neste relatório:

•	 BALANçO PATRIMONIAL apresenta a posição financeira e patrimonial do IAPP em 31/12/2010, representando, portanto, 
uma posição estática. Os ativos são o conjunto de bens, valores e créditos que formam o patrimônio em questão. Os 
passivos são as obrigações;

•	 COTA é a unidade na qual os Reais provenientes das contribuições são convertidos assim que ingressam no fundo. 
Quanto mais as cotas do fundo se valorizam, mais o seu saldo de conta cresce;

•	 DEMONSTRAçãO DA MUTAçãO DO ATIVO LíqUIDO - DMAL (consolidada e por plano de benefício previdencial) 
comparativa com exercício anterior;

•	 DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS revela a alocação de recursos da entidade, os limites de alocação atual versus o 
que foi definido pela política de investimentos e a legislação vigente, os recursos com gestão terceirizada, a rentabilidade 
dos investimentos por segmento (renda fixa, renda variável, imóveis, etc.), a diferença entre a rentabilidade do segmento 
e a meta atuarial da entidade, os custos de gestão dos recursos e as modalidades de aplicação.

•	 fUNDO significa o ativo administrado pela entidade, que será investido de acordo com os critérios fixados anualmente 
pelo Conselho Deliberativo, por meio da política de investimentos.

•	 META ATUARIAL é uma meta de rentabilidade para os recursos do fundo, de forma que os compromissos futuros da 
entidade de previdência possam ser cumpridos. Sendo assim, para que um investimento seja atraente para o gestor de 
uma entidade, deve apresentar uma expectativa de retorno no mínimo igual à meta atuarial.

•	 PARECER ATUARIAL é um relatório preparado por um matemático especializado em seguros e previdência (atuário), que 
apresenta estudos técnicos sobre o plano de previdência que estiver analisando. Seu objetivo é avaliar a saúde financeira 
da entidade para poder garantir o pagamento dos benefícios presentes e futuros;

•	 PARTICIPANTE é a pessoa que está inscrita como tal no plano. Para conhecer a definição exata de participante e 
também a de beneficiário leia o regulamento distribuído anteriormente a você.

•	 PATROCINADORA é a empresa que custeia o plano junto com os participantes. Um plano de previdência complementar 
pode ter uma ou mais patrocinadoras.

•	 POLíTICA DE INVESTIMENTOS é um documento de periodicidade anual que apresenta diversas informações, como: 

1)  critérios de alocação de recursos entre os segmentos de renda fixa, renda variável, etc.,

2)  objetivos específicos de rentabilidade para cada segmento de aplicação,

3)  limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão e/ou coobrigação de uma mesma 
pessoa jurídica,

4)  limites utilizados para a realização de operações com derivativos e

5)  avaliação do cenário macroeconômico de curto, médio e longo prazos, entre outras coisas. 

Estas informações auxiliam na avaliação dos recursos das carteiras de investimentos, na escolha das instituições financeiras 
que vão administrar as carteiras e na avaliação dos limites de risco de mercado e de crédito, por exemplo. Neste relatório 
anual você terá a oportunidade de ver o resumo da política de investimentos.

Todos os documentos apresentados a seguir já foram encaminhados para o controle e manifestação do Governo Federal, e alguns 
estão apresentados em sua versão resumida, em caso de dúvidas, ou para o acesso ao documento na íntegra, contate o IAPP.

CONHEÇA MELHOR OS DOCUMENTOS
DO SEU RELATÓRIO ANUAL



6 Plano de Benefício de Contribuição Definida Instituto Ambev de Previdência Privada

ATIVO  2010
Disponível  .................................................  137
Realizável  .................................................  1.423.934
Gestão Previdencial ......................................  2.731
Gestão Administrativa ...................................  285
Investimentos ..............................................  1.420.918
Ações ..........................................................  472
Fundos de Investimentos ..............................  1.357.900
Investimentos Imobiliários .............................  62.547
Permanente  ..............................................  4
Imobilizado ..................................................  4

Total do Ativo  ............................................  1.424.075

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LíqUIDO 
CONSOLIDADO DOS DOIS PLANOS

ExERCíCIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Descrição   2010 
A) Ativo Líquido - Início do Exercício  ........  1.224.345 
1. Adições ...................................................  159.709 
(+) Contribuições Previdenciais .....................  21.654 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos 
      - Gestão Previdencial .............................  133.150 
(+) Receitas Administrativas .........................  4.429 
(+) Resultado Positivo dos Investimentos 
      - Gestão Administrativa ..........................  476 
Destinações ................................................. (77.305)
(-) Benefícios ............................................... (55.697)
(-) Constituição de Contingências 
     - Gestão Previdencial .............................. (16.704)
(-) Despesas Administrativas ......................... (4.135)
(-) Constituição de Fundos 
     - Gestão Administrativa ........................... (769)
3. Acréscimo/Decréscimo 
    no Ativo Líquido(1+2) ............................  82.404 
(+/-) Provisões Matemáticas .........................  60.450 
(+/-) Fundos Previdenciais ............................  1.065 
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício ..  20.889 
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) .  1.306.749 
C) fundos não previdenciais .....................  4.447 
(+/-) Fundos Administrativos .........................  4.447 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LíqUIDO 
PLANO CONTRIBUIÇÃO DEfINIDA 

ExERCíCIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Descrição   2010 

A) Ativo Líquido - Início do Exercício ......... 195.605 

1. Adições ................................................... 42.283 

(+) Contribuições ......................................... 20.499 

(+) Resultado Positivo dos Investimentos

      - Gestão Previdencial ............................. 21.784 

2. Destinações ............................................. (7.322)

(-) Benefícios ............................................... (5.484)

(-) Constituição de Contingências 

     - Gestão Previdencial .............................. (10)

(-) Custeio Administrativo .............................. (1.828)

3. Acréscimo/Decréscimo 

    no Ativo Líquido (1+2) ...........................  34.961 

(+/-) Provisões Matemáticas .........................  27.781 

(+/-) Fundos Previdenciais ............................ 604 

(+/-) Superávit/Déficit Técnico do Exercício .... 6.576 

B) Ativo Líquido-final do exercício (A+3) ...  230.566 

C) fundos não previdenciais ..................... 4.175 

(+/-) Fundos Administrativos ......................... 4.175

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PASSIVO  2010
Exigível Operacional  .................................  1.645
Gestão Previdencial ......................................  927
Gestão Administrativa ...................................  718
Exigível Contingencial ...............................  111.234
Gestão Previdencial ......................................  111.234
Patrimônio Social ......................................  1.311.196
Patrimônio de Cobertura do Plano .................  1.239.241
Provisões Matemáticas .................................  787.520
Benefícios Concedidos .................................  481.992
Benefícios a Conceder ..................................  305.528
Equilíbrio Técnico .........................................  451.721
Resultados Realizados ..................................  451.721
Superávit Técnico Acumulado .......................  451.721
Fundos ........................................................  71.955
Fundos Previdenciais ...................................  67.508
Fundos Administrativos.................................  4.447
Total do Passivo  ........................................  1.424.075

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DOS DOIS PLANOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LíqUIDO
PLANO CONTRIBUIÇÃO DEfINIDA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Descrição   2010 
1. Ativos  .................................................... 234.854 
Disponível .................................................... 38 
Recebível.....................................................  6.356 
Investimento ................................................ 228.460 
Ações .......................................................... 1 
Fundos de Investimento ................................  228.459 
2. Obrigações  ............................................ 113 
Operacional ................................................. 88 
Contingencial ............................................... 25 
3.fundos não previdenciais  ......................  4.175 
Fundos Administrativos.................................  4.175 
5.Ativo Líquido(1-2-3-4)  ........................... 230.566 
Provisões Matemáticas ................................. 223.555 
Superávit/Déficit Técnico ..............................  6.323 
Fundos Previdenciais ................................... 688

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE gESTÃO 
ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA DOS DOIS PLANOS 

ExERCíCIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Descrição   2010 
A) fundo Administrativo do Exercício Anterior 3.678 
1. Custeio da Gestão Administrativa .......... 4.904 
1.1 Receitas ................................................ 4.904 
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  2.511 
Custeio Administrativo dos Investimentos ...... 1.917 
Resultado Positivo dos Investimentos ............  476 
2. Despesas Administrativas ..................... (4.135)
2.1 Administração Previdencial  ................ (2.362)
Pessoal e encargos ...................................... (450)
Treinamentos/congressos e seminários  ........ (3)
Viagens e estadias ....................................... (21)
Serviços de terceiros .................................... (767)
Despesas gerais .......................................... (615)
Outras despesas .......................................... (506)
2.2 Administração dos Investimentos ........ (1.773)
Pessoal e encargos ...................................... (128)
Viagens e estadias ....................................... (8)
Serviços de terceiros .................................... (1.518)
Despesas gerais .......................................... (119)
3. Resultado negativo de investimentos ....  - 
4. Sobra/Insuficiência da Gestão
    Administrativa(1-2-3)  ............................  769 
5. Constituição/Reversão do fundo 
    Administrativo(4)  ..................................  769 
6. Operações transitórias .......................... -
B) fundo Administrativo do Exercício 
     Atual(A+5+6)  .......................................  4.447

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE gESTÃO 
ADMINISTRATIVA PLANO CONTRIBUIÇÃO DEfINIDA 
ExERCíCIO fINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Em milhares de reais
Descrição   2010 
A) fundo Administrativo do Exercício Anterior   3.649 
1. Custeio da Gestão Administrativa ..........  3.876 
1.1 Receitas ...............................................  3.876 
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial   1.837 
Custeio Administrativo dos Investimentos ......  1.564 
Resultado Positivo dos Investimentos ............  475 
2. Despesas Administrativas ..................... (3.350) 
2.1 Administração Previdencial  ................ (1.900) 
2.1.1 Despesas Comuns  ........................... (1.746) 
2.1.2 Despesas Específicas  ...................... (154) 
Serviços de terceiros .................................... (7) 
Despesas gerais .......................................... (147) 
2.2 Administração dos Investimentos ........ (1.450) 
2.2.1 Despesas Comuns  ........................... (1.450) 
4. Sobra/Insuficiência da 
    Gestão Administrativa (1-2-3)  ...............  526 
5. Constituição/Reversão 
     do fundo Administrativo (4)  .................  526 
B) fundo Administrativo do 
     Exercício Atual (A+5) ............................  4.175 

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIgAÇõES ATUARIAIS 
PLANO CONTRIBUIÇÃO DEfINIDA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Descrição   2010 
Patrimônio de Cobertura do Plano(1+2) ....  229.878 
1. Provisões Matemáticas  ........................  223.555 
1.1 Benefícios Concedidos  .......................  23.552 
Contribuição Definida ...................................  14.111 
Beneficio Definido ........................................  9.441 
1.2 Benefícios a Conceder  ........................ 200.003 
Contribuição Definida ................................... 183.899 
Saldo de Contas - parcela patrocinador (es)
  /instituidor(es) ............................................  46.434 
Saldo de Contas - parcela particpantes ......... 137.465 
  Beneficio Definido ...................................... 16.104 
2. Equilíbrio Técnico  .................................  6.323 
2.1 Resultados Realizados  ........................  6.323 
Superávit técnico acumulado ....................  6.323 
Reserva de contingência .............................. 6.323 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
 a. Constituição
 O Instituto Ambev de Previdência Privada (“IAPP”) é uma 

entidade fechada de previdência complementar, com 
autonomia administrativa e financeira, constituída como 
sociedade civil sem fins lucrativos em 1º de fevereiro de 
1980 sob a denominação de Instituto Brahma de Seguri-
dade Social - IBSS, em conformidade com a Lei nº 6.435, 
de 15 de julho de 1977, autorizada a funcionar por pra-
zo indeterminado pela Portaria nº 2.137 do Ministério da 
Previdência e Assistência Social - MPAS, de 20 de maio 
de 1980. 

 b. finalidades
 O Instituto tem como objeto à instituição, administração e 

execução de planos de benefícios de caráter previdenci-
ário, nas formas dispostas pelos Regulamentos, podendo 
instituir programas de natureza financeira, observada a 
legislação vigente.

 Os recursos para custeio dos planos atualmente em vigor, 
de benefício definido e de contribuição definida, provêm 
de contribuições das patrocinadoras e dos participantes, 
bem como dos rendimentos das aplicações dessas con-
tribuições nos mercados financeiro e imobiliário.

 O plano de benefício definido está fechado a novas ade-
sões e seus participantes têm a prerrogativa de transfe-
rência para o plano de contribuição definida, estabelecida 
periodicamente pelo Conselho Deliberativo do IAPP.

 c. Patrocinadoras
 O IAPP tem como patrocinadoras:
	 •	Companhia	de	Bebidas	das	Américas	–	Ambev;
	 •	Instituto	Ambev	de	Previdência	Privada;
	 •	Ambev	Brasil	Bebidas	Ltda.;
	 •	Fratelli	Vita	Bebidas	S.A.;	
	 •	Arosuco	Aromas	e	Sucos	Ltda.	e
	 •	Londrina	Bebidas	Ltda.	
 d. Participantes
 Os participantes são todos os funcionários das empresas 

patrocinadoras que fizeram a opção aos planos de bene-
fícios oferecidos. Em 31 de dezembro de 2010, o total de 
participantes ativos é de 791 para o plano com Benefício 
Definido (“BD”) (820 em 2009) e 3.594 para o plano de 
Contribuição Definida (“CD”) (3.469 em 2009). Em 31 
de dezembro de 2010, o total de participantes assistidos 
(aposentados e pensionistas) é de 2.038 para o plano BD 
e em gozo de benefícios (2.045 em 2009) e 35 para o 
plano CD (31 em 2009).

 e. Características dos planos de benefícios
 Os planos de  benefícios mínimo, aposentadoria e risco, 

foram constituídos de acordo com as características dos 
planos BD e CD estão descritos nos respectivos regula-
mentos,  cujos custeios são estabelecidos por atuário ex-
terno.

 O plano de aposentadoria de contribuição definida foi 
constituído de acordo com as características de um plano 
de contribuição variável, cujos benefícios são calculados 
com base em um fundo formado pelas contribuições in-
dividuais efetuadas pelas patrocinadoras e participantes, 
acrescidas dos respectivos rendimentos líquidos, ofere-
cendo um benefício na forma de renda programada ou 
vitalícia conforme previsto em Regulamento.

 O plano de aposentadoria de benefício definido foi cons-
tituído de acordo com as características de um plano de 
benefício definido, cujos benefícios são calculados con-
forme disposto em regulamento, oferecendo um benefício 
na forma de renda vitalícia.  O plano de benefício definido 
está em extinção, de acordo com a legislação vigente, 
desde 1º maio de 1998.

 f. Benefícios
 Os planos estabelecem a concessão dos seguintes bene-

fícios:
	 •	Plano	BD
 - Aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria an-

tecipada, especial, por idade e por invalidez.
 - Pensão por morte do aposentado.
 - Benefício mínimo, auxílios-doença e funeral.
	 •	Plano	CD
 - Aposentadoria normal.
 - Aposentadoria antecipada.
 - Aposentadoria por invalidez.
 - Auxílio-doença.
 - Pensão por morte antes da aposentadoria.
 - Auxílio-funeral.
 - Benefício diferido por desligamento.
 g. forma de custeio (financiamento) do plano
 O custeio dos planos de aposentadoria são financiados 

pelas seguintes contribuições:
	 •	Participantes - No plano BD a contribuição correspon-

de a 7% da remuneração compreendida entre 10 e 30 
Salários Unitários - SUs (1 SU = R$ 221,39 em dezem-
bro de 2010) e 8,5% da remuneração excedente a 30 
SUs. No plano CD a contribuição básica corresponde a um 

NOTAS ExPLICATIVAS àS DEMONSTRAÇõES CONTáBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de reais

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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percentual mínimo de 2% e máximo de 8,5% que será 
aplicado sobre o excesso do Salário de Participação em 
relação a 10 SUs.

	 •	 Patrocinadoras - No plano BD o pagamento será a 
diferença entre o estabelecido pelo plano de custeio do 
IAPP e as contribuições dos respectivos participantes. No 
plano CD a contribuição será feita como uma contribui-
ção normal equivalente a um percentual da Contribuição 
Básica do participante. Esse percentual é estabelecido de 
acordo com a idade do participante, observado os seguin-
tes limites mínimos e máximos:

               Percentual incidente 
    sobre a contribuição básica

Idade  Mínimo Máximo
Até 27 anos .......................  - -
28 a 37 anos .....................  25 75
38 a 47 anos .....................  60 140
48 anos em diante .............  160 240

 Benefício mínimo e despesas administrativas - as contri-
buições para benefício mínimo, para garantia e para as 
projeções de invalidez permanente e morte do participan-
te ativo, bem como para despesas administrativas, são 
pagas mensalmente pelas patrocinadoras, conforme es-
tabelecido anualmente na nota técnica do atuário externo.

2. APRESENTAçãO DAS DEMONSTRAçõES CONTáBEIS
 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor-

do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em 
consonância com as diretrizes contábeis para Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar estabelecidas 
pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar 
(CGPC) e pela PREVIC, do Ministério da Previdência Social 
(MPS).

 Conforme permitido no Anexo B da Resolução CGPC no. 
28, as informações das demonstrações contábeis não 
estão sendo apresentadas de forma comparativa com os 
saldos do exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

 Resolução CGPC nº 28 de 26 de janeiro de 2009
 Em 26 de Janeiro de 2009, o Conselho de Gestão da Pre-

vidência Complementar, por meio da Resolução CGPC nº 
28, aprovou a nova planificação contábil padrão; modelos, 
instruções e normas de preenchimento das demonstra-
ções contábeis a serem adotados pelas Fundações de 
Previdência Complementar Fechadas a partir de 1º de 
Janeiro de 2010.

 A PREVIC autorizou ainda a edição de instruções com-
plementares para a fiel execução do disposto nesta 
Resolução, inclusive o estabelecimento de normas espe-
cíficas dos procedimentos contábeis das EFPC, alteração 
e inclusão de rubricas da planificação contábil padrão, 
normatização da forma, meio e periodicidade de envio 
das Demonstrações Contábeis.

 A Resolução CGPC nº 28, estabeleceu ainda que as recei-
tas e despesas administrativas das EFPC passarão a ser 
escrituradas	no	Plano	de	Gestão	Administrativa	–	PGA,	o	
qual  deverá ter um Regulamento próprio aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da EFPC.

 Observando os aspectos quantitativos e qualitativos dos 
recursos administrativos da entidade, o Regulamento do 
plano de gestão administrativa foi submetido à delibera-
ção do Conselho Deliberativo e aprovado em 29 de de-
zembro de 2009.

 Os registros das operações administrativas são efetua-
dos por meio do Plano de Gestão Administrativa - PGA, 
que possui patrimônio próprio segregado dos planos de 
benefícios previdenciais. O patrimônio é constituído pelas 
receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas), deduzi-
das as despesas comuns e específicas da administração 
previdencial e dos investimentos, sendo as sobras ou 
insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao 
Fundo Administrativo. O saldo do Fundo Administrativo é 
segregado por plano de benefício previdencial, não ca-
racterizando obrigações ou direitos dos patrocinadores, 
participantes e assistidos do plano.

 As receitas administrativas da Entidade são registradas 
aos Planos Previdenciais em conformidade com o plano 
de custeio vigente. 

 Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo de 
cada plano o IAPP utiliza o seguinte critério:

 Receitas: Alocadas diretamente a cada plano que as ori-
ginou, sendo utilizadas as fontes de custeio previdencial e 
investimentos;

 Despesas Específicas: Alocadas diretamente ao plano que 
as originou;

 Despesas Comuns: Utilização de critério de rateio que 
leva em consideração o percentual das contribuições pre-
videnciais  de cada plano. 

 O regulamento do PGA contem regras claras e objetivas 
que tratam, no mínimo, das fontes e das destinações dos 
recursos administrativos, dos direitos e das obrigações 
dos planos de benefícios, dos patrocinadores, dos par-
ticipantes e dos assistidos, no caso de transferência de 
gerenciamento, criação e extinção de planos, retirada de 
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patrocínio e adesões de novos patrocinadores, bem como 
de outras formas de reorganização.

 Instrução Normativa SPC n° 34 de 24 de setembro de 
2009

 Conforme estabelecido no Art. 3º da Resolução CGPC nº 
28, em 24 de setembro de 2009 foi aprovada a Instru-
ção nº 34, que dispõe de procedimentos complemen-
tares nas normas, funções e funcionamento das contas 
contábeis.

3. PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS
 a. Receitas e despesas
 As receitas e despesas são registradas segundo o regime 

de competência. 
 b.  Realizável
 Gestão previdencial e administrativo
 O realizável previdencial e o administrativo são apresenta-

dos pelos valores de realização e incluem, quando aplicá-
vel, as variações monetárias e os rendimentos proporcio-
nais auferidos.

 Gestão de investimentos 
 Nos termos da Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 

2002, e da Resolução CGPC nº 22, de 25 de setembro de 
2006, os títulos e valores mobiliários são classificados em 
duas categorias, de acordo com a intenção de negociação 
da administração na data da aquisição, atendendo aos se-
guintes critérios de contabilização:

	 •	Títulos para negociação - Registram-se os títulos com 
propósito de serem negociados, independentemente do 
prazo a decorrer, os quais são avaliados, na data do ba-
lanço, pelo seu valor de mercado, e seus efeitos são reco-
nhecidos em conta específica no resultado do exercício. 

	 •	Títulos mantidos até o vencimento - Registram-se os 
títulos com vencimentos superiores a 12 meses da data 
de aquisição e que a entidade tenha interesse e capacida-
de financeira de mantê-los até o vencimento. Estes títulos 
são classificados como de baixo risco por agência de ris-
co do País, os quais serão avaliados pela taxa intrínseca 
dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, 
quando aplicável.

 A Administração do IAPP classificou em 2010 seus tí-
tulos e valores mobiliários em “títulos para negociação”, 
adquiridos com o propósito de serem negociados, inde-
pendentemente do prazo a decorrer para o vencimento do 
título na data de aquisição, contabilizados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais 
são ajustados pelo valor de mercado, com os ganhos e 

as perdas não realizadas reconhecidos no resultado do 
exercício.

 Sob o título de programa de investimentos, no ativo reali-
zável, estão incluídas as aplicações, as quais estão assim 
classificadas: 

 Renda fixa
	 •	Cotas	de	fundos	de	investimentos	de	renda	fixa	-	estão	

registradas ao valor de custo acrescido dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, com base no valor da 
cota divulgado pelos Administradores dos fundos. 

 Renda variável
	 •	Aplicações	no	mercado	de	ações	-	estão	representadas	

por ações de companhias abertas e são registradas pelo 
valor pago atualizado diariamente, com base na cotação 
de fechamento das ações no pregão da BM&FBOVESPA 
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. A variação 
decorrente dessa comparação é registrada em conta de 
resultado, no programa de investimentos. As despesas de 
corretagem e taxas de operações de compras de ações 
são consideradas parte integrante de seu custo de aqui-
sição. Os dividendos são registrados em conta de receita 
na ocasião em que os títulos correspondentes são consi-
derados “ex-direito” nas bolsas de valores.

	 •	Cotas	de	fundos	de	renda	variável	-	estão	registradas	ao	
valor de custo acrescido/reduzido dos rendimentos/des-
valorizações incorridos até as datas dos balanços, com 
base no valor da cota divulgado pelos Administradores 
dos fundos.

 Investimentos imobiliários
 Investimentos imobiliários - são registrados pelo custo, 

deduzida a depreciação, calculada pelo método linear, a 
uma taxa de 2% ao ano ou pelo prazo de vida útil rema-
nescente para os imóveis reavaliados.

 Os imóveis devem ser reavaliados pelo menos uma vez a 
cada três anos, conforme legislação vigente. As receitas 
e despesas relacionadas aos imóveis referem-se basi-
camente a aluguéis, depreciação e condomínios, sendo 
contabilizadas mensalmente no resultado do programa de 
investimentos.

 c. Permanente
 Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 

de dezembro de 1995, depreciado pelo método linear, 
com base em taxas que contemplam a vida útil-econô-
mica dos bens, a saber: móveis e utensílios - 10%; com-
putadores - 20%; máquinas e equipamentos - 10%; e 
instalações - 10%.

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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 d. Exigível operacional
 São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-

veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas.

 e. Exigível contingencial
 São demonstrados por meio de valores calculados em 

sistema específico, considerando as características e pa-
recer dos advogados contratados quanto à probabilidade 
de perda de cada processo de acordo com as Normas e 
Procedimentos Contábeis n° 22 (NPC 22), emitido pelo 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRA-
CON.  Mensalmente os valores são atualizados com a 
aplicação de juros conforme legislação trabalhista e atua-
lizados com base na TR mensal.

 f. Exigível atuarial - provisões matemáticas
 O montante das provisões matemáticas é determinado 

por atuário externo por meio de avaliação atuarial efetu-
ada anualmente na data do balanço. O regime financeiro 
utilizado é o seguinte:

 Regime financeiro
	 •	Benefício definido
 - Capitalização para os benefícios de aposentadoria por 

tempo de serviço, antecipada, especial, por idade, por in-
validez, pensão por morte do aposentado e auxílio-funeral 
do aposentado.

 - Repartição simples para o auxílio-funeral do participante 
ativo.

 - Repartição de capitais de cobertura para pensão por 
morte do participante ativo e auxílio-doença.

	 •	Contribuição definida
 - Capitalização financeira para os benefícios de aposenta-

doria normal, antecipada e benefício diferido por desliga-
mento.

 - Repartição de capitais de cobertura para pensão por 
morte antes da aposentadoria, invalidez e auxílio-doença.

 - Crédito unitário projetado para aposentadoria por invali-
dez e auxilio funeral.

 - Repartição simples para o auxílio-funeral dos participan-
tes ativos.

 O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por 
base o método de capitalização, sendo adotado o método 
de crédito unitário projetado. A estrutura do cálculo atu-
arial contempla aumentos salariais de 3% ao ano e uma 
taxa de retorno dos investimentos à razão de 5% ao ano e 
tábua de mortalidade geral AT- 2000. 

 Para os planos de benefício definido e de contribuição de-
finida, foram utilizadas as seguintes hipóteses atuariais 
para o exercício de 2010:

 Hipóteses financeiras
	 •	Indexador	do	Plano	-	Índice	Geral	de	Preços	-	Disponibi-

lidade Interna - IGP-DI.
	 •	Taxa	Real	Anual	de	Juros	-	5%.
	 •	Projeção	do	crescimento	real	de	salário	-	3%.
	 •	Projeção	do	crescimento	real	do	benefício	do	 Instituto	

Nacional do Seguro Social - INSS - 0% (para o plano de 
benefício definido).

	 •	Projeção	do	crescimento	real	dos	benefícios	do	plano-0%.
	 •	Fator	de	determinação	do	valor	real	ao	longo	do	tempo:
 - Salários - 98%;
 - Benefícios do plano - 98%;
 - Benefícios do INSS - 98% (para o plano de benefício 

definido);
 Hipóteses biométricas
	 •	Tábua	de	mortalidade	geral	–	AT-	2000	(segregada	por	

sexo);
	 •	Tábua	de	mortalidade	de	inválidos	–	RRB	-	1994;
	 •	Tábua	de	entrada	de	 invalidez	-	RRB	1944	 (agravada	

em 50%);
	 •	Tábua	de	rotatividade	-	experiência	do	IAPP;
 g. Transferências interprogramas 
 O resultado do programa de investimentos é transferido 

para os programas previdencial e administrativo e eventu-
al saldo são destinados para a formação de fundos.

 A parcela das contribuições destinada ao custeio do pro-
grama administrativo é contabilizada no programa pre-
videncial e, posteriormente, transferida para o programa 
administrativo.

 As despesas administrativas pertinentes aos programas 
previdencial e de investimentos, foram alocadas na pro-
porção de 63% e 37%, respectivamente. O rateio entre 
planos de benefícios, é proporcional as contribuições de 
participantes e patrocinadoras.

 O excesso da receita e despesa do programa administrati-
vo, se houver, é transferido para formação ou reversão de 
fundo de gestão administrativa.

 O saldo patrimonial e do resultado dos investimentos, são 
rateados entre os planos de benefícios e PGA, proporcio-
nal ao patrimônio social de cada plano no mês imediata-
mente anterior.

 O exigível contingencial previdencial, é registrado dire-
tamente no plano de origem. Os exigíveis contingenciais 
administrativos, são rateados proporcionalmente ao patri-
mônio social do PGA no mês imediatamente anterior.
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4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
 Os investimentos são efetuados de acordo com as diretrizes estabelecidas na política de investimentos. O IAPP classificou 

todos os títulos e valores mobiliários que compõem o programa de investimentos como “títulos para negociação”. Em 31 
de dezembro de 2010, os investimentos estavam distribuídos da seguinte forma:

a. Composição por montante e natureza da entidade emissora
  2010
 Natureza Valor de custo atualizado Valor de mercado

Renda fixa
Fundos de investimentos ............................................. Privada 1.097.643 1.097.643 (i)
Subtotal ....................................................................  1.097.643 1.097.643 
Renda variável
Ações no mercado à vista ............................................ Privada 8 8 (ii)
Juros e Dividendo à receber ........................................ Privada 464 464. 
Fundos de investimento em ações ............................... Privada 260.257 260.257 (i)
Subtotal ....................................................................  260.729 260.729 
Investimentos imobiliários -Locação-Patrocinadoras ......  62.546 62.546 
Subtotal ....................................................................  62.546 62.546 
Total do programa de investimentos ........................  1.420.918 1.420.918 
Para os fundos de investimentos e ações não existem vencimentos. 
A carteira de ações está custodiada na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Os agentes custodiantes dos 
títulos e valores mobiliários do IAPP são: Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltdas; 
Schroder Investment Management Brasil DTVM S/A., Banco Itaú S.A. e  Sul-América Investimentos DTVM S/A em atendimento á 
resolução CMN n° 3.792 de 24 de setembro de 2009, que determina que a entidade fechada de previdência deve manter cus-
todiada em uma ou mais pessoa jurídicas, e registradas na CVM para o exercício da atividade de custodia de valores mobiliários.
b. Composição das aplicações por fundo de investimentos

 quantidade de cotas Valor 
Renda fixa
Fundos de investimento em Renda Fixa:
Trindade Previdenciário RF Crédito Privado - FI ....................................  24.851.324,01 1.055.838 (i)
Bradesco FI Multimercado Plus ...........................................................  4.764,89 25 (ii)
Unibanco Fidelidade W FIM .................................................................  82,30 1 (ii)
UBB MASTER IMAB 5 .........................................................................  12.417.313,82 17.065 (ii)
UBB MASTER RF IRF-M ......................................................................  7.852.371,82 10.589 (ii)
Itaú	Oásis	DI	–	Fundo	de	Investimento .................................................  292.142,78 3.011 (ii)
Itaú Perfil Referenciado DI - Fundo de Investimento ..............................  78.809,98 11.114 (ii)
Total de fundos em renda fixa .........................................................  45.496.809,60 1.097.643 
Renda variável
Fundos de investimento em Ações:
Institucional	100	Ações	–	FIA ..............................................................  224.546,10 3.935 
Itaú Institucional Seleção FIA ..............................................................  269.919,18 3.513 
Santander FI em Ações.......................................................................  2.162.120,77 27.901 
Sul América Imola ..............................................................................  3.937.829,55 52.655 
Vegas Fundo de Investimento em Ações ..............................................  68.644.039,48 172.253 
Total em fundos de ações ...................................................................  75.238.455,08 260.257 
Total de fundos de renda variável ....................................................  75.238.455,08 260.257 

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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c. Composição dos investimentos imobiliários
 2010

Edificações	–	Valor	de	Mercado	(*) ................. 62.192
Aluguéis a receber ........................................ 354
Total dos investimentos imobiliários ................ 62.546
	 (*)	Os	valores	demonstrados	acima,	referem-se	aos	des-

membramentos dos imóveis compostos de área útil de: 
Centro de Distribuição Direta (CDD) Salvador - 27.561,94 
m2 e CDD Diadema - 24.667.90 m2.  O registro contábil 
do imóvel está efetuado como “Locado a Patrocinadora”, 
conforme valor total reavaliado.

 Em outubro de 2009, foram efetuadas as reavaliações 
dos imóveis CDD Salvador e CDD Diadema, pela Binswan-
ger Brasil (CREA: 5060965307).

 A metodologia adotada segue as prescrições emanadas 
pela NBR 14.653, Partes 1 e 2 da ABNT - Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas, cujos métodos de avaliação 
recomendados são explicados a seguir:

 A especificação da avaliação foi estabelecida em razão do 
prazo demandado, da disponibilidade de dados de mer-
cado, da natureza do tratamento a ser empregado, e dos 
recursos disponíveis.

 Essa avaliação atende ao Grau I de Fundamentação e de 
Precisão.

 O impacto no resultado dessas reavaliações foi de R$ 
14.990.

 Em 31 de dezembro de 2010, os imóveis estavam locados 
à patrocinadora, Companhia de Bebidas das Américas - 
Ambev, cujos contratos de locação apresentam vigência 
de dez anos, que se encerrará em 2015, com receita men-
sal de aluguéis de R$ 693 (R$ 693 no exercício anterior).

5. EXIGíVEL CONTINGENCIAL
 O Instituto Ambev de Previdencia Privada - IAPP possui 

registrado passivo contingencial relacionado às ações nas 
esferas cíveis e trabalhistas, formadas em sua grande 
maioria por processos reclamatórios de complementação 
de aposentadoria. A Administração do IAPP, consubstan-
ciada no parecer de seus assessores jurídicos, entende 
que os encaminhamentos e as providências legais ca-
bíveis já tomados, bem como o valor provisionado, são 
suficientes para preservar o seu patrimônio. O IAPP tem 
registrado o total de R$ 17.842 referente a depósitos judi-
ciais desses processos. Adicionalmente o  Instituto Ambev 
vem	efetuando	o	recolhimento	de	PIS/COFINS	–	receitas	
oriundas das contribuições de patrocinadoras e dos parti-
cipantes em Juízo, desde 14 de novembro de 2006 tota-
lizando o valor de R$ 851 em 31/12/2010.

 O IAPP atua por meio de escritórios de advocacia especia-
lizados e distribuídos por região geográfica do processo. A 
classificação do processo em possível, provável ou remoto 
é feita conforme parecer do escritório de advocacia res-
ponsável e pela experiência do jurídico interno em casos 
semelhantes da Entidade.

	 Em	dezembro	de	2010	havia	389	(2009	–	446)	processos	
assim distribuídos:

 - Cavezzale Advogados Associados: 190 processos (243 
processos no exercício anterior);

 - Escritório de Advocacia Perez e Rezende: 109 processos 
(120 processos no exercício anterior);

 - Rossi, Siqueira & Sejas Advogados: 5 processos (6 pro-
cessos no exercício anterior);

 - Albuquerque Pinto Advogados: 84 processos (76 pro-
cessos no exercício anterior);

i. A carteira do fundo exclusivo da IAPP o Trindade Previdenciário RF Crédito Privado - FI está registrada a valor de mercado 
e pode ser assim distribuída:
Títulos para negociação  Natureza Vencimento até 12 meses Vencimento após 12 meses Total
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ..... Pública - 138 138
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) .. Pública 80.099 340.202 420.301
Notas do Tesouro Nacional  (NTN-F) . Pública - 548.183 548.183
CDBs ............................................. Privada 87.281 - 87.281
Contas	a	receber/pagar	–	caixa .......  -64  -63
Total ..............................................    1.055.838
ii. As carteiras dos demais fundos estão, basicamente, compostas por: a) títulos públicos: Letras Financeiras do Tesouro (LFT), 
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B e NTN-F), Letras do Tesouro Nacional (LTN), b) títulos privados: Debêntures e CDBs; c) 
Cotas de fundos de investimentos; d) Operações compromissadas; e) Derivativos (futuro, swap, opções e termos de opção), 
respeitando os limites estabelecidos pela Resolução do CMN 3.792/2009.
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 - Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes: 1 processo 
(1 processo no exercício anterior);

 O cálculo da provisão é feito individualmente, em sistema 
específico de cálculo do IAPP, considerando as caracterís-
ticas de cada processo, tais como: data da aposentado-
ria, data do ajuizamento da ação, valor do Salário Real de 
Benefício, valor do benefício do INSS, tipo de pagamento 
(único ou renda mensal), previsão de perda   (probabi-
lidade ou não de êxito).  Mensalmente os valores são 
atualizados com a aplicação de juros conforme legislação 
trabalhista e atualizados com base na TR mensal.

 As provisões constituídas e respectivas variações no perí-
odo estão demonstradas a seguir:

Saldo 31/12/2009 ...............................  R$  112.373

Reversão no período ............................  (R$ 2.918)

Constituição de provisão .......................  R$    19.621

Saldo 31/12/2010 ...............................  R$ 129.076 

 Desta maneira, o saldo em 31 de dezembro de 2010, 
de	R$	129.076,	compõe-se	por:	R$83.186*	referente	a	
contingências futuras, conforme estudo do atuário para 
composição do valor, e R$ 45.890 referente a valores 
vencidos já contemplados pela metodologia anterior. 

 * - Em 2009, a entidade revisou a metodologia para com-
posição dos valores das provisões contingenciais origina-
das pelos processos com risco de perda provável. Esta 
revisão fez-se necessária considerando diversos fatores, 
com destaque para:

	 •	As recentes normas que vem sendo estabelecidas pela 
Secretaria da Previdência Complementar - SPC, princi-
palmente a Resolução CGPC nº 28, de 26/01/2009, que 
dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades 
fechadas de previdência complementar;

	 •	As diversas alterações de regras ocorridas, ao longo do 
tempo, nos Regulamentos do IAPP, cuja origem remonta 
ao ano de 1961, quando a empresa constituiu um “fundo 
contábil”, denominado “Fundo Social”;

	 •	O andamento de processos com a mesma Tese Jurídica, 
confirmando a expectativa de desfecho desfavorável;

 Diante destes fatores, bem como o conservadorismo do 
IAPP, a Entidade entende baseado em discussões com os 
assessores jurídicos e atuariais, a necessidade de contar 
com uma provisão contingencial que assegure os atuais 
e potenciais riscos decorrentes das referidas mudanças 

e garantir um equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de 
benefícios por ele administrados.

 Para isto foi solicitado ao atuário responsável um estudo 
relativo à constituição do exigível contingencial, mais 
precisamente quanto à provisão para obrigações não 
formalizadas. Referido estudo identificou os principais 
grupos de contingências/obrigações existentes, 
juntamente com a exposição dos critérios adotados para 
os cálculos, conforme segue:

 Grupo I - Desligados que estão pleiteando benefício na 
justiça. Passivo atuarial não contemplado na provisão 
matemática de benefícios concedidos. Aplicação da Tábua 
de Mortalidade, com fatores indicados pelo atuário.

 Grupo II - Assistidos que estão pleiteando incremento no 
benefício. Passivo atuarial já contemplado na provisão 
matemática de benefícios concedidos. Considerado para 
fins do incremento no exigível contingencial a diferença 
positiva entre a provisão levando-se em conta a ação em 
favor do reclamante e a provisão já apurada na avaliação 
atuarial 2010.

 Grupo III - Participantes que poderão a vir pleitear benefício 
na justiça baseado em obrigação não formalizada, 
considerando as alterações ocorridas nos planos de 
benefício.  

6. PROVISõES MATEMáTICAS

 As provisões matemáticas são constituídas de acordo 
com os cálculos efetuados por atuário externo, em con-
formidade com os critérios fixados pela PREVIC do MPS.

a. A composição das provisões matemáticas é a 
seguinte:

Descrição  Exerc. Atual

1. Provisões Matemáticas .....................  787.520

1.1. Benefícios Concedidos ...................  481.992

Contribuição Definida ...............................  14.112

Benefício Definido ....................................  467.880

1.2. Benefícios a Conceder ....................  305.528

Contribuição Definida ...............................  183.899

Saldo de Contas - parcela patrocinador(es) 

  /instituidor (es) .......................................  46.434

Saldo de Contas - parcela participantes ....  137.465

Benefício Definido ....................................  121.629

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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b. A movimentação das provisões matemáticas no exer-
cício foi a seguinte:

 Saldo  Saldo
 em 1º formação 31 jan

Descrição  jan 2010 /Variação 2010
1. Provisões Matemáticas ...  727.069 60.451 787.520
1.1 Benefícios Concedidos ..  472.883 9.109 481.992
Contribuição Definida .............  472.883 (458.771) 14.112
Beneficio Definido ..................  - 467.880 467.880
1.2 Benefícios a Conceder ..  254.186 51.342 305.528
Contribuição Definida .............  156.370 27.529 183.899
Beneficio Definido ..................  97.816 23.813 121.629
2. Equilíbrio Técnico ............  430.832 20.890 451.721
2.1 Resultados Realizados ..  430.832 20.890 451.721
Superávit técnico acumulado .  431.085 20.636 451.721
Reserva de contingência ........  132.824 14.490 147.314
Reserva para revisão de plano  298.261 6.146 304.407
(-) Déficit técnico acumulado ..  (253) 253 - 

	 •	Benefícios concedidos - Registra o valor atuarialmen-
te calculado dos compromissos líquidos correspondentes 
a benefícios a pagar aos participantes que já se encon-
tram em gozo de benefício.

	 •	Benefícios a conceder - Correspondem à totalidade 
dos saldos efetivamente acumulados nas contas previ-
denciárias de participantes que ainda não estejam em 
gozo de benefício de prestação continuada e estão apre-
sentados da seguinte forma:

	 •	Benefícios do plano com a geração atual - Refere-se 
ao valor atuarialmente calculado dos compromissos líqui-
dos correspondentes a benefícios a conceder aos partici-
pantes.

	 •	Superávit técnico acumulado - Constituído pelo va-
lor de R$ 445.398 do plano de benefícios de benefício 
definido e R$ 6.323 do plano de contribuição definida, 
totalizando um superávit de R$ 451.721.

	 •	Reserva para revisão do plano - Constituído pelo valor 
de R$ 304.406 do plano de benefícios de benefício defini-
do, decorrente do valor do superávit superior ao limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas mate-
máticas desse plano, conforme previsto na Resolução nº 
26, de 29 de setembro de 2008.

7. fUNDOS
 Gestão previdencial - Constituído com base na reversão 

da parte do saldo das contribuições das patrocinadoras 

não utilizadas em caso de desligamentos. Em 2009 as 
patrocinadoras utilizaram este saldo para compensação 
de contribuições até o mês de novembro/2009.

 Gestão administrativa - Corresponde à parcela ainda 
não utilizada das receitas destinada especificamente pelo 
plano de custeio para a cobertura dos gastos administra-
tivos acrescidos das respectivas rentabilidades líquidas.

	 (*)O	capítulo	III	da	Resolução	CGPC	nº	26/2008	determina	
que a constituição e manutenção dos fundos previden-
ciais deverá guardar relação com um evento determinado 
ou com um risco identificado, avaliado, controlado e mo-
nitorado, cabendo ao atuário responsável a indicação de 
sua fonte de custeio e de sua finalidade.

 Diante disso, o Fundo de Cobertura de Ganhos e Perdas 
existente no balancete de 31/12/2009  foi revertido para 
resultado.

 Desse resultado constituiu-se o Fundo Previdencial apre-
sentado nestas demonstrações.

 O Fundo Previdencial foi constituído em 31/12/2009 e 
tem como finalidade absorver eventuais excedentes ou in-
suficiências em relação a uma futura atualização na tábua 
de mortalidade geral adotada. Na avaliação atuarial de 
2009 utilizamos a tábua atuarial  denominada AT-2000, 
e em  vista a crescente expectativa de vida , constituímos 
esse fundo para suportar futuros ajustes na tábua atuarial, 
para a utilização de uma tábua atuarial, mais conserva-
dora, denominada AT-2000 geracional. Este fundo será 
rentabilizado de acordo com o retorno dos investimentos.

 8. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
 a. Imposto de Renda
 Com advento da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 

2004, a partir de 1º de janeiro de 2005, o imposto de 
renda incide sobre os benefícios e resgates pagos aos 
participantes dos planos estruturados na modalidade de 
contribuição definida ou contribuição variável, de acordo 
com a opção realizada pelo participante e regras dispos-
tas na Lei, da seguinte forma:

 i. Por uma nova tabela regressiva, que varia entre 35% a 
10%, dependendo do prazo de acumulação dos recursos 
do participante no plano de benefícios; ou

 ii. Por permanecerem no regime tributário atual, que utili-
za a tabela progressiva do imposto de renda na fonte para 
as pessoas físicas.

 De acordo com a Instrução Normativa nº 673 de 1º de 
setembro de 2006, a data para a entrega da opção dos 
participantes foi 31 de outubro de 2006, e a entidade 
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atendeu ao prazo determinado pela referida legislação, 
por meio do envio da DPREV para a Secretaria da Receita 
Federal.

 b. Recolhimento PIS/COfINS - receitas oriundas das 
contribuições da entidade patrocinadora e dos bene-
ficiários

 O Instituto Ambev de Previdência Privada vem efetuando o 
recolhimento	de	PIS/COFINS	–	receitas	oriundas	das	con-
tribuições de patrocinadoras e dos participantes em Juí-
zo, desde 14 de novembro de 2006, contabilizado como 
despesa do programa administrativo, tendo em vista a 
ação por ele movida em face da União Federal (Fazenda 
Nacional) pleiteando a declaração de inexistência de rela-

ção jurídica tributária entre o IAPP e a União Federal que 
obrigue ao recolhimento de PIS/COFINS sobre as receitas 
oriundas das contribuições da entidade patrocinadora e 
dos beneficiários, declarando-se a inconstitucionalidade 
do artigo 3º, § 1º, de Lei nº 9.718/98, por afrontar a isen-
ção prevista no artigo 69, da Lei Complementar 109/01, 
mais os artigos 110, 111 e 176, do Código Tributário 
Nacional, além dos artigos 195, § 4º combinado com o 
artigo 154, e 202, todos da Carta Magna.

 Nelson José Jamel Cláudio Rui Chagas da Silva
 Diretor Superintendente Técnico em Contabilidade
 CPF 025.217.577-80 CPF. 596.649.677-34
  CRC RJ 051.653 - S / SP

CONSELHO DELIBERATIVO
 Efetivos Suplentes
 Victório Carlos De Marchi Milton Seligman
 João Maurício Giffoni de Castro Neves Ricardo Manuel Frangatos Pires Moreira
 Frederico Jorge de Sousa Boabaid Antonio Guilherme Pinto Macculoch

DIRETORIA-ExECUTIVA
 Nelson José Jamel Silvio José Morais Pedro de Abreu Mariani

CONSELHO fISCAL
 Efetivos Suplentes
 Renato Nahas Batista Alberto José da Silva
 André Luiz de Ávila Vitória Ricardo Gonçalves Melo
 Lucas Machado Lira Michael Gordon Findlay 

PARECER ATUARIAL
Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2010 
do Plano Benefícios de Contribuição Definida do Instituto 
Ambev de Previdência Privada, foi utilizado o cadastro de 
dados individuais fornecido pela entidade posicionado em 
30/06/2010.

Após a análise detalhada desses dados e correções feitas 
pela entidade, verificou-se que os mesmos estavam sufi-
cientemente completos, não havendo necessidade de qual-
quer ajuste para realização da avaliação atuarial.

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das 
informações prestadas é inteiramente das patrocinadoras e 
de seus representantes legais, não cabendo ao atuário qual-
quer responsabilidade sobre as informações prestadas.

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o 
regulamento aprovado pela Portaria no 107, de 1o/3/2010.

I – ESTATíSTICAS
Participantes ativos 
  (incluindo os autopatrocinados)  30/06/2010
Número ..................................................... 3.363
Idade média (em anos) ............................... 36,2
Tempo de serviço médio (em anos) ............. 8,9
Participantes assistidos  30/06/2010
Número de aposentados1 ........................... 9
Número de aposentados especiais .............. 4
Número de aposentados inválidos2 .............. 37
Número de benefícios proporcionais 
  diferidos aguardando3 .............................. 79
Número de pensionistas (grupos familiares) . 7
1 inclui as Aposentadorias Normal, Antecipada, Postergada e 
os benefícios proporcionais diferidos recebendo
2 inclui 27 auxílios-doença há mais de 2 anos 
3 inclui os participantes considerados como benefício propor-
cional diferido presumido

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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II – HIPóTESES E MéTODOS ATUARIAIS
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos 
cálculos atuariais dos compromissos e custos represen-
tados pelo Plano de Benefícios de Contribuição Definida 
ora avaliado resultou de um processo de interação entre a 
Towers Watson e o Instituto Ambev de Previdência Privada 

salários e benefícios, que ocorrerão durante o período de 12 
(doze) meses.

A adoção de um fator de 98% reflete a expectativa de uma 
inflação anual de aproximadamente 4,5%.

Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas foram selecionadas dentre um con-
junto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a avaliação 
dos compromissos com benefícios de longo prazo

•  Regime Financeiro e Métodos Atuariais

-  Regime de Repartição Simples para o Auxílio Funeral dos 
participantes ativos

-  Regime de Repartição de Capitais de Cobertura para Pen-
são por Morte antes da Aposentadoria e Auxílio Doença

-  Regime de Capitalização

 Método do Crédito Unitário Projetado para Aposentadoria 
por Invalidez e Auxilio Funeral (participantes aposentados e 
futuros aposentados e em gozo de Benefício Proporcional)

 Método de Capitalização Financeira para Aposentadoria 
Normal, Aposentadoria Antecipada e Benefício Proporcional.

O método atuarial adotado gera custos ligeiramente crescen-
tes, porém esse efeito pode ser minimizado, ou mesmo anu-
lado, caso haja um afluxo suficiente de novos empregados.

e contam com o aval das patrocinadoras do referido plano 
conforme determina a Resolução CGPC no 18/2006.
Para a apuração das provisões matemáticas e dos cus-
tos foram utilizadas as seguintes hipóteses e métodos 
atuariais:

 2010 2009
Hipóteses Financeiras
- Taxa real anual de juro .........................................................  5,00% a.a. 5,00% a.a.
- Projeção do crescimento real   de salário ..............................  3,00% a.a. 3,00% a.a.
- Projeção do crescimento real dos benefícios do plano ............  0,00% a.a. 0,00% a.a.
  Fator de determinação do valor real ao longo do tempo
  Salários ...............................................................................  98%  98%
Benefícios do plano ................................................................   98% 98%
- Hipóteses Biométricas
- Tábua de Mortalidade Geral.................................................. 	 AT	–	2000	(*)	 AT	–	2000	(*)

- Tábua de Mortalidade de Inválidos ........................................ 	 RRB	–	1944	 RRB	–	1944
- Tábua de Entrada de Invalidez ..............................................  RRB-1944 modificada RRB-1944 modificada 

 agravada em 50%  agravada em 50%
Tábua de Rotatividade ............................................................  (3 / Idade do participante) + 0,01 (3 / Idade do participante) + 0,01
(*)	segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic desagravada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas de 10%). 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das 
principais hipóteses.
Taxa real anual de juros
A taxa real anual de juro, utilizada para trazer a valor pre-
sente os pagamentos dos benefícios, deveria ser definida 
com base nas taxas de juros reais de títulos de longo prazo, 
de baixo risco de crédito, na data-base da avaliação atua-
rial. As taxas observadas dos títulos públicos (NTN-B), em 
30/06/2010, encontravam-se em torno de 6,3% a.a. No en-
tanto, por conservadorismo e face às disposições contidas 
na Resolução nº 26/2008, as patrocinadoras optaram em 
2010 por manter a taxa de juro em 5,0% a.a.
Projeção do crescimento real de salário
Em geral, os salários têm sido ajustados pela inflação, mérito 
e promoção. Embora não tenha sido realizada uma pesquisa 
sobre fatores que levam a um mérito ou promoção, as patro-
cinadoras consideram que a taxa de projeção do crescimento 
real dos salários de 3% a.a. reflete a expectativa da empresa 
com relação à evolução futura média dos salários ao longo 
da carreira do empregado na empresa.
fator de determinação do valor real ao longo do tempo
Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de deter-
minar um valor médio e constante, em termos reais, durante 
o período de um ano. Este fator é calculado em função do 
nível de inflação estimado e do número de reajustes, dos 
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III – PATRIMôNIO SOCIAL
Com base no Balanço do Instituto Ambev de Previdência Privada, referente ao plano em questão, em 31 de dezembro de 
2010, o Patrimônio Social é de R$ 234.741.166,92.
A Towers Watson não efetou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patrimônio Social do Plano de 
Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pelo Instituto Ambev de Previdência Privada.
IV – PATRIMôNIO DE COBERTURA DOS PLANOS E fUNDOS
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, certificamos que a com-
posição do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos Fundos em 31 de dezembro de 2010 é a seguinte: 

 Valores em R$
Patrimônio de Cobertura do Plano ........................................................................................  229.877.859,81
    Provisões Matemáticas ....................................................................................................  223.555.234,05
        Benefícios Concedidos .................................................................................................  23.552.443,04
            Contribuição Definida ..................................................................................................  14.111.528,74
            Saldo de Conta de Assistidos .......................................................................................  14.111.528,74
        Benefício Estruturado em Regime de Capitalização .....................................................  9.440.914,30
            Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados ....................................................  9.440.914,30
        Benefícios a Conceder ..................................................................................................  200.002.791,01
        Contribuição Definida ...................................................................................................  183.899.261,79
            Saldo	de	Contas		–	Parcela	Patrocinador(es) .................................................................  46.434.087,77
            Saldo	de	Contas	–	Parcela	Participantes ......................................................................  137.465.174,02
        Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado ..............  16.103.529,22
            Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados ....................................................  25.147.940,08
            Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinador(es) ...........................................  (9.044.410,86)
        Equilíbrio Técnico .........................................................................................................  6.322.625,76
            Resultados Realizados .................................................................................................  6.322.625,76
            Superávit Técnico Acumulado ......................................................................................  6.322.625,76
            Reserva de Contingência .............................................................................................  6.322.625,76
    fundos ..............................................................................................................................  4.863.307,11
            Fundo Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar ..................................................  688.186,70
            Fundo Administrativo ...................................................................................................  4.175.120,41

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09

O Fundo Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 
(Fundo de Garantia de Benefícios de Risco) é constituído 
pelos valores dos Saldos de Conta de Patrocinadora e dos 
Saldos de Conta de Reserva Inicial não utilizados no cálculo 
dos benefícios no desligamento de participantes. Ele pode 
ser destinado ao financiamento dos benefícios de aposenta-
doria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte antes 
da aposentadoria, auxílio-funeral e para reduzir as contribui-
ções futuras da patrocinadora.
V – PLANO DE CUSTEIO
Patrocinadoras
O Fundo de Garantia de Benefícios de Riscos em 31/12/2010 
é insuficiente para o pagamento pleno das contribuições fu-
turas das patrocinadoras em 2011. Deste modo, de acordo 
com a Lei Complementar nº 109/2001, as patrocinadoras 
deverão efetuar, durante o ano de 2011, as contribuições 
equivalentes a 2,43% da folha de salários de participantes, 
sendo 1,42% correspondente ao custo normal da parcela 
de benefício definido do plano e 1,01% para cobertura das 
despesas administrativas. 

Adicionalmente, as patrocinadoras deverão efetuar as contri-
buições definidas no regulamento, estimadas em 3,44% da 
folha de salários dos participantes.
Participantes
As contribuições básicas dos participantes, na data da ava-
liação, definidas no regulamento do Plano de Benefícios de 
Contribuição Definida, foram estimadas em 4,27% da folha 
de salários dos participantes.
O participante autopatrocinado deverá efetuar, além das 
contribuições de participante e patrocinadora definidas no 
regulamento do Plano de Benefícios de Contribuição Defi-
nida, contribuições equivalentes a 2,43% do seu salário de 
participação, sendo 1,42% para custeio dos benefícios de 
risco e 1,01% para cobertura das despesas administrativas.
Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo 
de plano, da contribuição patronal com os fatos efetivamente 
ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição re-
alizada pelo participante e índice de adesão ao plano, as taxas 
de contribuição apresentadas neste Parecer são estimativas, 
podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetiva-
mente praticadas.
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 VI – CONCLUSãO
Face ao exposto, na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial anual regular do Plano de Benefícios de Con-
tribuição Definida do Instituto Ambev de Previdência Privada, informamos que o plano se encontra solvente, tendo suas 
obrigações cobertas integralmente pelo ativo do plano.
Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2011
Felinto Sernache Coelho Filho - MIBA nº 570

PARECER DO CONSELHO fISCAL
Ao Conselho Deliberativo, Diretoria-Executiva e Patrocinadoras do Instituto Ambev de Previdência Privada.

Em posse do Relatório do Conselho Fiscal, examinamos os resultados do Instituto Ambev de Previdência Privada referentes 
ao exercício de 2010. É o nosso parecer, com base nas informações analisadas, das demonstrações contábeis e do relatório 
do auditor externo PricewaterhouseCoopers que os resultados do exercício findo em 31.12.2010 estão de acordo com as 
normas legais e práticas adotadas.

São Paulo, 22 de março de 2011
Conselheiros:  Renato Nahas Batista Lucas Machado Lira André Luiz de Àvila Vitória

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, DE  24/03/2011
Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2011, reuniram-se na sede do Instituto Ambev de Previdência Privada os membros 
do Conselho Deliberativo: Dr. Victório Carlos De Marchi, João Maurício Giffoni de Castro Neves e Frederico Jorge de Sousa Bo-
abaid. Iniciada a reunião e após ampla análise dos documentos submetidos à apreciação, foram tomadas as seguintes delibe-
rações: a) Aprovar o Balanço Geral da Entidade e as respectivas notas explicativas das demonstrações contábeis referentes ao 
exercício	findo	em	2010,	conforme	parecer	da	auditoria	externa		–	PricewaterhouseCoopers	Auditores	Independentes	–,		bem	
como	os	Demonstrativos	de	Resultados	da	Avaliação	Atuarial	-	DRAA	–	dos	planos	de	benefícios	da	Entidade,	o	orçamento	e	os	
planos de custeio para o exercício de 2011 e as Notas Técnicas Atuariais, autorizando o envio desses documentos, juntamente 
com o Parecer do Conselho Fiscal, aos órgãos governamentais de direito. Autorizar a divulgação dos documentos acima citados 
entre os participantes e assistidos da Entidade através de meios eletrônicos, mala direta ou quadro de avisos, conforme for 
mais conveniente, observada a legislação em vigor aplicável; b) Aprovar as propostas das Políticas de Investimentos do Plano 
de Benefício Definido e do Plano de Contribuição Definida, para o exercício de 2011; c) Aprovar as solicitações  de adesão das 
empresas: CRBS, inscrita no CNPJ sob nº  56.228.356/0001-31, Morena Distribuidora de Bebidas Ltda., inscrita no CNPJ sob 
nº 03.051.050/0001-56 e BSA Bebidas Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 00.838.818/0003-40, nos planos de Benefícios de 
Benefício Definido e de Contribuição Definida, determinando à Diretoria-Executiva que sejam tomadas as providências necessá-
rias para essas adesões; d) Tomou-se conhecimento da carta das Patrocinadoras, datada de 07/03/2011, indicando para um 
novo mandato, nos termos do § 2º, do artigo 16, do Estatuto Social, no cargo de membro e presidente do Conselho Fiscal, o sr.  
RENATO NAHAS BATISTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.259.912-
0  SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 069.884.648-67, cujo prazo de gestão encerrar-se-á em 06/03/2014, o qual assina, 
nesta data, o  respectivo “Termo de Posse”; e) Indicar para um novo mandato, na forma do art. 27, do Estatuto Social,  como 
membro da Diretoria-Executiva, o sr. SILVIO JOSÉ MORAIS, brasileiro, casado, industriário, portador da cédula de identidade RG 
nº 3.117.998-8 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 450.379.909-63, cujo prazo de gestão encerrar-se-á em 05/03/2014, o 
qual assina, nesta data, o  respectivo “Termo de Posse”; f) Ratificação da aprovação do Estatuto Social, conforme ata de Reunião 
do Conselho Deliberativo, de 21/05/2009, com a consolidação do Estatuto Social, que passou a vigorar com a redação que 
constitui	o	Anexo	I	desta	Ata,	cujo	texto	foi	submetido	à	Superintendência	Nacional	de	Previdência	Complementar	–	PREVIC,	que	
o aprovou, conforme atesta o Ofício nº 3.691 SPC/DETEC/CGAT, de 27 de novembro de 2009 (Anexo II),  e  Ofício nº 1.970/CGAT/
DITEC/PREVIC, de 01/07/2010 (Anexo III). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida 
e aprovada vai assinada pelos presentes. 

São Paulo, 24  de março de  2011.
INSTITUTO AMBEV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Conselheiros:  Victorio Carlos De Marchi João Maurício Giffoni de Castro Neves Frederico Jorge de Sousa Boabaid
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Este documento formaliza os objetivos e restrições de 
investimento da gestão dos recursos do Plano de Con-
tribuição Definida do Instituto Ambev, através da desig-
nação dos segmentos de ativos a serem utilizados e de 
seus respectivos objetivos de rentabilidade e controle de 
risco, assim como das faixas de alocação estratégica.
Esta Política de Investimentos submete-se integralmente 
à legislação específica vigente. É expressamente vetado 
ao(s) gestor(es) do plano tomar posições que contrariem 
essa legislação.
Em caso de eventual conflito entre a estratégia esco-
lhida pelo(s) gestor(es), e a descrita neste documento, 
deverá ser realizada uma alteração na posição tomada 
de forma a garantir a prevalência desta política.

1.  MODALIDADE DA GESTãO E INSTITUIçõES 
GESTORAS DOS RECURSOS 

 A gestão é parcialmente terceirizada, conforme 
gestor escolhido pelo participante. A decisão de 
terceirizar parte da gestão foi tomada em função 
do alto grau de especialização das Instituições 
Financeiras do mercado.

 A gestão interna limita-se à parte dos investi-
mentos em Renda Variável, referentes às ações 
de patrocinadores e parte da carteira de Renda 
Fixa.

 A escolha das Instituições Financeiras para a 
administração dos recursos do Plano é feita 
com base em parâmetros quantitativos e qua-
litativos.

 Na escolha dos gestores das carteiras são con-
siderados os seguintes fatores:

 • Experiência em administração de recursos de 
fundos de pensão no Brasil

 • Qualificação e experiência dos profissionais 
responsáveis pelos serviços

 • Estrutura organizacional e processos de ges-
tão, incluindo:

 - Recursos de pesquisa (“research”) para Ren-
da Variável e Fixa

 - Sistemas de comitês e processos de decisão

 - Compliance

 • Resultados históricos (“track record”), em ter-
mos de retorno e risco

 • Qualidade dos serviços de relatórios ao clien-
te, incluindo a presteza no envio de informações 
periódicas

 • Qualidade dos serviços de custódia de títulos e 
valores mobiliários

 • Custos envolvidos nos serviços, incluindo ta-
xas de administração, corretagem e outros

 • Classificação (“Rating”) da unidade adminis-
tradora de recursos

 • Credenciamento, perante a Comissão de Valo-
res Mobiliários e o Banco Central do Brasil, como 
administrador de recursos de terceiros 

 A avaliação das instituições financeiras gestoras 
deve ser feita mensalmente, comparando-se os 
resultados alcançados vis à vis os benchmarks 
e limites de risco estabelecidos. Os critérios de 
avaliação de desempenho do gestor são as me-
tas atuarial  os benchmarks definidos nesta polí-
tica.

 Adicionalmente, o Instituto Ambev contratou os 
serviços de Avaliação de Desempenho e de Ris-
co de uma empresa especializada.

2. SEGMENTOS DE APLICAçãO
2.1.  Renda fixa
2.2.  Renda Variável

3.  PERfIL DE INVESTIMENTO
 A entidade oferece aos participantes três perfis de  

investimento

4.  fAIXA DE ALOCAçãO DOS PERfIS ENTRE OS 
SEGMENTOS

Perfil Renda Fixa Renda Variável
Conservador 100% 0%
Moderado 85% a 100% 0% a 15%
Dinâmico 75% a 100% 0 a 25%

5.  OBJETIVOS DO RETORNO
 A gestão tem o objetivo, a médio e longo prazo, 

de garantir uma valorização dos recursos inves-
tidos, acompanhada de um rendimento efetivo e 
competitivo em relação aos benchmarks.

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEfINIDA - POLíTICA DE INVESTIMENTOS 2011
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6. CONTROLE DE RISCOS
6.1. Risco de Mercado 
 Em relação ao controle de risco de mercado, o 

Instituto Ambev utiliza o sistema de Benchmark 
VaR conforme descrito abaixo. Adicionalmente, 
atendendo às legislações vigentes, o Instituto 
Ambev mantém sistema de controle da diver-
gência não planejada entre o valor de cada 
carteira e o valor projetado para essa mesma 
carteira, conforme modelos especificados pela 
Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar 

 De acordo com os parâmetros definidos nos 
itens 7.1.3 e 7.2.3, serão utilizadas as medidas 
Value at Risk (VaR) para os segmentos de Renda 
Fixa e Renda Variável, respectivamente.

6.2.  Risco de Crédito
 Para o controle e avaliação do risco de crédi-

to, a Entidade utiliza a classificação de risco de 
crédito das emissões não-bancárias e bancárias 
das agências classificadora de risco em fun-
cionamento no País. Se duas ou mais agências 
classificarem o mesmo papel, a Entidade adota-
rá, para fins de classificação de risco de crédito, 
aquela mais conservadora

 Serão considerados títulos de baixo risco de cré-
dito aqueles classificados com os ratings superio-
res a:

	 •	 STANDARD AND POOR’S: brA- ou brA3 
  (curto prazo);
	 •	 MOODY’S: A3.br ou BR-2 (curto prazo);
	 •	 FITCH ATLANTIC: A- (bra) ou F3 (bra);
6.3.  Risco de Liquidez
 O gerenciamento do risco de liquidez será pre-

ocupação constante para a Entidade, e, como 
prudência, a mesma manterá um percentual 
confortável de seus recursos totais em ativos de 
liquidez imediata. Com a adoção dessa política, 
a Entidade elimina a possibilidade de que haja 
qualquer dificuldade em honrar seus compromis-
sos previdenciais no curto prazo

6.4. Risco Operacional 
 Entidade registra eventuais perdas operacionais 

incorridas, realiza avaliações periódicas de suas 
atividades e processos, identificando os riscos 

inerentes e a efetividade dos controles pratica-
dos e quando necessário implanta planos de ação 
para mitigar os riscos identificados e aprimorar 
os controles, mecanismo que resulta em menor 
exposição a riscos.

6.5. Risco Legal
 Como forma de gerenciar o risco legal a Entidade 

avalia todos os contratos junto a seus prestado-
res que participam do processo de investimentos 
da Entidade além de garantir acesso às possíveis 
mudanças na regulamentação.

6.6. Risco Sistêmico 
 Mesmo diante da dificuldade de gerenciar e avaliar 

o risco sistêmico, a Entidade procurará buscar infor-
mações no mercado que a auxiliem nesta avaliação 
e tomará todas as medidas cabíveis sempre que 
identificar sinais de alerta no mercado.

7. DIRETRIzES DA GESTãO DE CADA SEGMENTO
7.1.  Segmento de Renda fixa
7.1.1.	 Benchmark	–	O	Benchmark	será	composto	pela	

variação ponderada dos seguintes índices:

  25% da variação do IRF-M, publicado pela An-
dima

  40% da variação do IMA-B 5 (títulos com venci-
mento inferior a 5 anos), publicado pela Andima

  35% da variação do IMA-S, publicado pela An-
dima

7.1.2. Tipo de Gestão: ativa, com objetivo de superar o 
benchmark.

7.1.3. Risco: Limite de benchmark VaR de 1,00% (hum 
por cento), para um período de 21 dias úteis e 
nível de confiança de 95%. 

7.1.4. Limites de diversificação para títulos e valores 
mobiliários de emissão e/ou coobrigação de 
uma mesma pessoa jurídica:

7.1.4.1. Os investimentos em títulos e valores mobi-
liários de emissão e/ou coobrigação de uma 
mesma pessoa jurídica não-financeira, de seu 
controlador, de sociedades por ela direta ou 
indiretamente controladas e de coligadas ou 
outras sociedades sob controle comum não po-
derão exceder 10% dos recursos garantidores 
do plano.
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7.1.4.2. Os investimentos em certificados e recibos de 

depósitos bancários e demais títulos e valores 

mobiliários de emissão e/ou coobrigação de ins-

tituição financeira ou de outra instituição auto-

rizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

não poderão exceder:

  25% do patrimônio líquido do emissor, no caso 

de instituição financeira considerada como bai-

xo risco de crédito;

  15% do patrimônio líquido do emissor, nos de-

mais casos;

  20% dos recursos garantidores do plano.

7.1.4.3. As aplicações em quaisquer títulos ou valores 

mobiliários de emissão ou coobrigação da pró-

pria patrocinadora, de sua controladora, de so-

ciedades por ela direta ou indiretamente contro-

ladas e de coligadas ou outras sociedades sob 

controle comum não podem exceder 10% (dez 

por cento) dos recursos garantidores do plano. 

7.1.4.4. Os investimentos em quotas de fundos de inves-

timentos em direitos creditórios e em quotas de 

fundos de investimento em quotas de fundos de 

investimento em direito creditórios, classificados 

como de baixo risco de crédito, não poderão ex-

ceder 25% do patrimônio líquido do fundo e 10% 

dos recursos garantidores do plano. Não são per-

mitidas aplicações em quotas de fundos de inves-

timentos em direitos creditórios e em quotas de 

fundos de investimento em quotas de fundos de 

investimento em direito creditórios classificados 

como de médio e alto risco de crédito.

7.1.5.  Fica vedado ao Plano aplicar recursos nos se-

guintes ativos / segmentos:

	 •	Poupança;

	 •	Títulos e valores mobiliários relacionados ao 

agronegócio;

	 •	Cédulas de crédito imobiliário;

	 •	Títulos de emissão de estados e municípios 

que não sejam objeto de refinanciamento pelo 

Tesouro Nacional.

7.1.6.  Limites de exposição a risco de crédito:

 Aplicações em títulos de médio e alto risco de 

crédito deverão obedecer ao limite de alocação 

de 2% dos recursos garantidores 

7.2.  Segmento de Renda Variável

7.2.1.		 Benchmark	–	IBrX-100

7.2.2.  Tipo de Gestão: ativa, com objetivo de superar o 

benchmark.

7.2.3.  Risco: Aceita-se um nível de benchmark VaR de 

5%	em	relação	ao	IBrX-100,	para	o	período	de	

21 dias úteis e intervalo de confiança de 95.

7.2.4.  Limites de diversificação para títulos e valores 

mobiliários de emissão e/ou coobrigação de 

uma mesma pessoa jurídica:

7.2.4.1. Os investimentos em ações de uma mesma 

companhia da carteira de ações em mercado 

não poderão exceder:

	 •	20% do respectivo capital votante e 20% do 

respectivo capital total;

	 •	5% dos investimentos totais da entidade, po-

dendo esse limite ser de 10% no caso de ações 

representativas de percentual igual ou superior 

a	 dois	 por	 cento	 dos	 índices	 Ibovespa,	 IBrX,	

IBrX-50	ou	FGV-100.	

7.2.5. Fica vedado ao Plano aplicar recursos nos se-

guintes ativos / segmentos

	 •	carteiras de participações 

	 •	carteiras de Renda Variável - outros ativos

8.  OPERAçõES COM DERIVATIVOS

 A utilização de derivativos deve ser com objeti-

vo de hedge de exposições ou como objetivo de 

se obter exposições ativas a instrumentos cuja 

liquidez não permita exposição no nível deseja-

do, não sendo permitido operações de alavanca-

gem. Devem ser observados os limites e as con-

dições definidas por regulamentação vigente: 

Instituto Ambev de Previdência Privada                              CNPJ  nº 30.487.912/0001-09
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9.  CRITéRIOS qUE DEVEM SER OBSERVADOS 
NA PRECIfICAçãO E AVALIAçãO DOS ATIVOS

 Os ativos selecionados para integrarem a car-
teira de investimentos do plano de contribuição 
definida do Instituto Ambev devem ser todos 
marcados a mercado pelo valor de fechamento. 
Quando este não estiver disponível será admiti-
do marcar a um preço arbitrado (calculado com 
base em modelo de precificação ou aquele nor-
malmente aceito pelo mercado).

10.  CONfLITOS DE INTERESSE 
 E RESPONSABILIDADES
10.1.  Agentes Envolvidos

	 •	a Entidade (Conseho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria);

	 •	o Administrador Estatutário Tecnicamente 
Qualificado 

	 •	o(s) Administrador(es) de Recursos;
	 •	qualquer funcionário, agente ou terceiro en-

volvido na prestação de serviços relacionados à 
gestão de recursos da Entidade.

10.2.  Conflito de Interesses
	 •	nenhum dos agentes acima listados podem 

exercer seus poderes em benefício próprio ou 
de terceiros. Não podem, também, se colocar 
em situações de conflito ou de potencial conflito 
entre seus interesses pessoais, profissionais, da 
Patrocinadora e deveres relacionados à gestão 
dos recursos da Entidade;

	 •	os agentes, acima listados, devem expor qual-
quer associação direta, indireta ou envolvimen-
tos que poderiam resultar qualquer percepção 
atual ou potencial de conflito de interesses em 
relação aos investimentos da Entidade.

10.3.  Procedimento do Disclosure 
 Os agentes, acima listados, devem:
	 •	revelar	à	Entidade	de	forma	escrita	a	natureza	

e a extensão de seus potenciais conflitos para 
fins de gerenciamento prévio de potenciais con-
flitos de interesses.

	 •	manter a Entidade atualizada sempre que 
constatar a ocorrência de um potencial conflito 
de interesse

 A Entidade deverá solicitar aos seus prestadores:

	 •	documento comprobatório que ateste a situação 
de potenciais conflitos de interesses 

	 •	ajustar os contratos de seus prestadores para que 
atendam os requisitos dispostos deste capítulo.

11.  RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E 
 PRATICAS DE BOA GOVERNANçA.
 A Entidade, suas Patrocinadoras, Participan-

tes e Assistidos, prezam muito os princípios 
de respeito ao meio ambiente, convívio social 
e as boas práticas de governança. Portanto, 
recomenda-se a todos os contratados e pre-
postos da Entidade observar e zelar por esses 
princípios.

 Aos gestores de recursos da Entidade recomen-
da-se, fortemente, observar esses princípios na 
hora de selecionar os investimentos que são 
feitos com os recursos do plano da Entidade, 
alocando-os, preferencialmente, em empresas 
que reconhecidamente incorporam em suas ati-
vidades elevados valores sociais e ambientais, 
além de adotarem altos padrões de governança 
corporativa e transparência em suas operações.

 Entretanto a Entidade não irá impor qualquer 
limite de investimento que exija a observância 
de fatores de princípios ambientais, sociais e de 
governança, cabendo ao Gestor tomar esse tipo 
de decisão.

Esta Política tem vigência para o ano de 2011. 

 São Paulo, 29 de dezembro de 2010.

 INSTITUTO AMBEV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
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