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1   
Introdução 
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano Misto de Benefício 
Suplementar, mantido pela CBS - Caixa Beneficente dos Empregados da CSN, apresentamos 
nosso parecer sobre a situação atuarial do citado plano, referente às Patrocinadoras da 
Entidade, em 31/12/2012. 
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2   
Posição do Patrimônio Social e dos Fundos 
Certificamos que, em 31/12/2012, a composição do Patrimônio Social, de acordo com o Plano 
de Contas previsto na Resolução nº 08, de 31/10/2011 e Instrução nº 34, de 24/09/2009, é a 
seguinte: 
 

Conta Nome R$ 

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.210.333.982,85  
2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 1.915.224.371,12  
2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.915.224.371,12  
2.3.1.1.01.00.00  BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 630.912.528,43  
2.3.1.1.01.01.00  Contribuição Definida 69.452.654,18  
2.3.1.1.01.01.01               Saldo de Conta dos Assistidos 69.452.654,18  
2.3.1.1.01.02.00        Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 561.459.874,25  
2.3.1.1.01.02.01               Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 439.109.840,88  
2.3.1.1.01.02.02  Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 122.350.033,37  
2.3.1.1.02.00.00  BENEFÍCIOS A CONCEDER 1.323.744.427,58  
2.3.1.1.02.01.00  Contribuição Definida 1.299.155.746,75  
2.3.1.1.02.01.01        Saldo de Conta - Parcela Patrocinador 422.439.851,31  
2.3.1.1.02.01.02        Saldo de Conta - Parcela Participante 876.715.895,44  
2.3.1.1.02.02.00  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 

Programado 0,00   

2.3.1.1.02.02.01        Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 0,00   
2.3.1.1.02.02.02        (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00   
2.3.1.1.02.02.03        (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00   
2.3.1.1.02.03.00  Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não 

Programado 24.588.680,83  

2.3.1.1.02.03.01        Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 24.588.680,83  
2.3.1.1.02.03.02        (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00 
2.3.1.1.02.03.03        (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00 
2.3.1.1.02.04.00  Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais 

de Cobertura 
0,00 

2.3.1.1.02.05.00  Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples 0,00 
2.3.1.1.03.00.00  (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 39.432.584,89  
2.3.1.1.03.01.00   (-) Serviço Passado 0,00 
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Conta Nome R$ 

2.3.1.1.03.01.01                     (-) Patrocinador 0,00 
2.3.1.1.03.01.02                     (-) Participante 0,00 
2.3.1.1.03.02.00   (-) Déficit Equacionado 39.432.584,89  
2.3.1.1.03.02.01                     (-) Patrocinador 19.716.292,45  
2.3.1.1.03.02.02                     (-) Participante 0,00 
2.3.1.1.03.02.03                     (-) Assistido 19.716.292,44  
2.3.1.1.03.03.00   (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias 0,00 
2.3.1.1.03.03.01                     (+/-) Patrocinador 0,00 
2.3.1.1.03.03.02                     (+/-) Participante 0,00 
2.3.1.1.03.03.03                     (+/-) Assistido 0,00 
2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 0,00 
2.3.1.2.01.00.00  RESULTADOS REALIZADOS 0,00 
2.3.1.2.01.01.00   Superávit Técnico Acumulado 0,00 
2.3.1.2.01.01.01           - Reserva de Contingência 0,00 
2.3.1.2.01.01.02                 - Reserva para Revisão do Plano 0,00 
2.3.1.2.01.02.00  (-) Déficit Técnico Acumulado 0,00 
2.3.1.2.02.00.00  RESULTADOS A REALIZAR 0,00 
2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 295.109.611,73  
2.3.2.1.00.00.00  Fundos Previdenciais 270.915.208,77  
2.3.2.1.01.00.00   Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 130.154.063,97  
2.3.2.1.01.01.00                       Fundo de Reversão 92.700.417,98  
2.3.2.1.01.07.00                       Fundo para Ajuste da Tábua AT83 37.453.645,99  
2.3.2.1.02.00.00   Revisão de Plano 0,00 
2.3.2.1.03.00.00   Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 140.761.144,80  
2.3.2.1.03.06.00                       Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco 23.408.255,73  
2.3.2.1.03.08.00                       Fundo para Alteração da Taxa de Juros 117.352.889,07  
2.3.2.2.00.00.00  Fundos Administrativos 17.017.846,77  
2.3.2.3.00.00.00  Fundos dos Investimentos 7.176.556,19  

 
Os valores apresentados foram obtidos considerando: 

• O Regulamento do Plano Misto de Benefício Suplementar vigente em 31/12/2012, plano 
este que se encontra em manutenção; 

• Os dados individuais, posicionados em 01/07/2012, dos participantes e beneficiários do 
plano fornecidos pela CBS à Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos 
acertos efetuados em conjunto com a entidade, considerou-os adequados para fins desta 
avaliação atuarial; 
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- A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial 
deste exercício objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais 
distorções na base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a 
totalidade das distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer 
hipótese, com a CBS a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na 
base cadastral. 

• Avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e 
o regulamento do plano de benefícios; 

• Dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela CBS à Mercer, bem como os valores dos 
Fundos Administrativos, Previdencial e de Investimentos. 

 
A seguir, descrevemos a destinação e origem das subcontas contabilizadas no Fundo 
Previdencial em 31/12/2012. Vale observar que o Fundo de Reversão citado a seguir teve esta 
nomenclatura adotada em função de alteração regulamentar aprovada pela Secretaria da 
Previdência Complementar - SPC, em abril de 2009, em substituição ao termo “Fundo de 
Oscilações de Risco” utilizado até aquela data. No texto, a seguir, a nomenclatura anterior e a 
vigente foram representadas unicamente pelo nome em vigor. 
 
Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco 
Ao final do exercício de 2005 foram alocados ao Fundo Previdencial, em subconta denominada 
Fundo para Suporte aos Benefícios de Risco, recursos provenientes da alteração do 
regulamento do Plano Misto de Benefício Suplementar, que serão preferencialmente utilizados 
para cobrir eventuais necessidades contributivas futuras em relação aos benefícios de risco 
deste plano, assim como, financiar eventuais alterações nas elegibilidades ou forma de cálculo 
dos mesmos. O valor deste Fundo, informado pela CBS em posição de 31/12/2012, 
corresponde a R$ 23.408.255,73. No ano de 2012 foi subtraído do Fundo para Suporte aos 
Benefícios de Risco o montante de R$ 6.586.649,53 relativo ao excesso de Provisão 
Matemática de Benefícios Concedidos de participantes inválidos que também estavam sendo 
considerados como participantes ativos. 
 
Fundo de Reversão 
Conforme previsto no Regulamento do Plano, no item XIV, do artigo 1º, no Fundo Previdencial, 
subconta Fundo de Reversão, são alocadas as parcelas das contribuições vertidas pelas 
patrocinadoras, que não forem utilizadas para o cálculo de benefício ou instituto do Plano. O 
Fundo de Reversão será corrigido pela rentabilidade do Plano. Este Fundo monta a quantia de 
R$ 92.700.417,98 em posição de 31/12/2012. No ano de 2012 foi subtraído do Fundo de 
Reversão o montante de R$ 4.017.326,95 referente à contribuição para cobertura do déficit do 
Plano Milênio. 
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Fundo para Ajuste da Tábua AT83 
A tábua de mortalidade utilizada para o cálculo dos benefícios de aposentadoria foi alterada no 
final do exercício de 2006 da UP94 com 2 anos de agravamento para a AT83 sem 
agravamentos. Visando minimizar as perdas que seriam verificadas nos benefícios dos 
participantes devido a esta alteração, a CBS decidiu alocar ao Fundo Previdencial, em 
subconta denominada Fundo Para Ajuste da Tábua AT83, reserva adicional, calculada 
individualmente com base nos valores acumulados em 31/12/2006, para todos os participantes 
ativos e vinculados nesta data. Esta reserva adicional, corrigida pela rentabilidade do plano, 
será disponibilizada aos participantes quando da sua aposentadoria. Observamos que em caso 
de saída por motivo diferente de aposentadoria, o saldo da reserva adicional será deduzido 
deste Fundo, sendo transferido para o Fundo de Reversão, uma vez que os recursos utilizados 
para a criação do Fundo Para Ajuste da Tábua AT83 são oriundos do Fundo de Reversão. 
Participantes desligados que optaram pelo Autopatrocínio ou pelo Benefício Proporcional 
diferido farão jus à reserva adicional, desde que permaneçam vinculados ao Plano até sua 
elegibilidade à aposentadoria. Em posição de 31/12/2012, este Fundo totalizava a quantia de 
R$ 37.453.645,99. 
 
Fundo para Ajuste da Taxa de Juros 
Mantendo a mesma estratégia e visando minimizar as perdas que seriam verificadas nos 
benefícios dos participantes ativos e vinculados devido à alteração da taxa de juros utilizada 
para os cálculos atuariais de 6% a.a. para 5% a.a., a CBS decidiu alocar ao Fundo 
Previdencial, em subconta denominada Fundo Para Ajuste da Taxa de Juros, valor para efetuar 
o pagamento da reserva adicional, calculada individualmente com base nos valores 
acumulados em 31/12/2007, para todos os participantes ativos e vinculados nesta data. Esta 
reserva adicional, corrigida pela rentabilidade do plano, será disponibilizada aos participantes 
quando da sua aposentadoria. Observamos que o Fundo calculado equivale ao Valor Presente, 
calculado atuarialmente, do pagamento da reserva adicional, ou seja, já considera que a 
mesma não será devida em casos de invalidez, morte, resgate e portabilidade. Além disso, foi 
considerada para o cálculo a idade prevista de aposentadoria de 55 anos para todos os 
participantes. Em virtude da forma de contabilização deste Fundo, é importante salientar que as 
reversões dos valores alocados individualmente, serão alocadas para o próprio Fundo, pois se 
trata de um fundo constituído sob o conceito de solidariedade, onde os recursos revertidos de 
participantes não elegíveis serão utilizados para a cobertura dos benefícios dos participantes 
que efetivamente venham a fazer jus aos mesmos. 
 
Registramos que, caso seja apurado nos próximos exercícios resultado superavitário nesse 
Fundo, será avaliada a possibilidade de retirada dos decrementos utilizados em seu cálculo, de 
acordo com o montante de recursos disponível. No extremo, não haverá mais decrementos 
atuariais utilizados na apuração deste Fundo. A partir do momento em que os valores alocados 
ao Fundo Para Ajuste da Taxa de Juros não mais contiverem componentes atuariais os 
recursos pertinentes a participantes não mais elegíveis deverão ser revertidos para o resultado 
do Plano. 
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Ressaltamos que este fundo será reavaliado periodicamente visando verificar a adequação de 
seu montante. Registramos, também, que em caso de insuficiência de recursos para 
pagamento dos benefícios cobertos por este Fundo, os mesmos serão garantidos por 
intermédio da transferência da quantia necessária do Fundo de Reversão, o qual é composto 
por reversão de contribuições das patrocinadoras, as quais os participantes não tiveram direito 
por terem se desligado das mesmas antes de se tornarem elegíveis aos benefícios do plano. 
Em posição de 31/12/2012, o Fundo Para Ajuste da Taxa de Juros montava a quantia de  
R$ 117.352.889,07. 
 
Desta forma, o Fundo Previdencial total constituído no Plano Misto de Benefícios Suplementar, 
em posição de 31/12/2012, soma a quantia de R$ 270.915.208,77. 
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3   
Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados 
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração das provisões 
matemáticas foram: 
 
Hipóteses e Métodos Atuariais  
Taxa real anual de juros (1) 4% a.a. 
Projeção de crescimento real de salário (1) 1% a.a. 
Projeção de crescimento real do maior salário de 
benefício do INSS (1)  

0% a.a. 

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) 0% a.a. 
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 
(salários e benefícios) 

0,98 

Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados Não utilizada 
Hipótese sobre rotatividade 3% ao ano 
Tábua de mortalidade geral  AT2000 (2) 
Tábua de mortalidade de inválidos Winklevoss-1% (3) 
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability (4) 
Outras hipóteses biométricas utilizadas (5) 

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE. 
(2) A tábua AT2000 segregada por sexo foi adotada sem agravamentos. 
(3)  Foi utilizada a tábua Winklevoss com probabilidades de morte reduzidas em 1% em todas as idades. 
(4) Foi aplicada a tábua Mercer Disability com probabilidades de ingresso em invalidez multiplicadas por 2. 
(5) Foi adotada como data prevista de entrada em aposentadoria a primeira idade em que o participante atingir a 

elegibilidade ao benefício pleno pelo plano. Também foi considerado que 95% dos Participantes Ativos são 
casados, sendo a esposa 4 anos mais jovem que o esposo. 

 
Os benefícios de Aposentadoria Normal, Antecipada e Proporcional Diferida foram avaliados 
por Capitalização Financeira na fase de acumulação e pelo “Método Agregado” após a sua 
concessão. 
 
O método atuarial adotado para a avaliação dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte foi o “Método Agregado”. Para os benefícios de Auxílio Doença e Auxílio 
Doença por Acidente de Trabalho utilizamos o método de “Repartição Simples”. 
 
O Anexo à Resolução nº 18 do CGPC, em seu item 5.2 indica o método Repartição de Capitais 
de Cobertura para avaliação do benefício de Auxílio Doença pago na forma de renda. Estamos 
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avaliando esse benefício pelo método de Repartição Simples durante os dois primeiros anos de 
sua concessão e após esse período consideramos o participante inválido e avaliamos esse 
benefício por capitalização, conforme estabelecido na CPC 01/78. 
 
O “Método Agregado” adotado para a mensuração dos benefícios programáveis do plano tem 
por característica a geração de custos constantes ao longo do tempo, podendo haver pequenas 
variações devido a alterações na população avaliada. 
 
As alterações nas hipóteses atuariais utilizadas foram na taxa de juros, que foi reduzida de 5% 
a.a. para 4% a.a. e na rotatividade, que foi aumentada de 2% a.a. para 3% a.a.. Para as demais 
hipóteses e métodos atuariais utilizados na presente avaliação, informamos que não ocorreram 
alterações com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior. 
 
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o 
encerramento do exercício de 2012 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, 
que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de 
entidades fechadas de previdência complementar. 
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4   
Plano de Custeio e Contribuições 
Considerações sobre a atualização do Plano de Custeio 
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, os patrocinadores e os participantes 
deverão efetuar contribuições para o Plano Misto de Benefício Suplementar com base nos 
níveis apresentados a seguir. 
 
Registramos que os benefícios de Auxílio Doença e Auxílio Doença por Acidente de Trabalho 
serão custeados com recursos do Fundo Previdencial denominado Fundo para Suporte aos 
Benefícios de Risco, conforme previsto na destinação do referido Fundo. 
 
Contribuições de Patrocinador 
• Contribuições normais mensais, na forma prevista no artigo 25 do Regulamento do plano: 

 Considerando a estratégia traçada pela CBS, que consiste na capitalização de recursos 
para a constituição de Fundo Administrativo que suporte suas despesas administrativas 
previdenciais projetadas para o período de cinco anos, será mantida a destinação 
vigente de 4% das contribuições normais de patrocinador para fins de custeio 
administrativo previdencial durante o exercício de 2013. 

• Contribuições mensais específicas incidentes sobre a folha dos Salários de Participação 
dos Participantes ativos para a cobertura de 50% dos benefícios de risco do plano. 
Considerando que o custo apurado decorre de evento conjuntural na rentabilidade dos 
ativos do plano, não estamos estipulando contribuição para o exercício de 2013. Caso a 
situação não seja revista, devido a ganho da rentabilidade até a próxima avaliação atuarial, 
será estipulada contribuição específica para este fim. 
 

Contribuições de Participantes Ativos 
• Contribuições normais mensais conforme estabelecido no art. 25 do Regulamento do Plano; 

• Contribuições mensais específicas incidentes sobre seus Salários de Participação para a 
cobertura de 50% dos benefícios de risco do plano. Considerando que o custo apurado 
decorre de evento conjuntural na rentabilidade dos ativos do plano, não estamos 
estipulando contribuição para o exercício de 2013. Caso a situação não seja revista, devido 
a ganho da rentabilidade até a próxima avaliação atuarial, será estipulada contribuição 
específica para este fim. 

• Contribuição sobre PLR: O Participante Ativo, cuja contribuição básica seja igual ou inferior 
a 5% (cinco por cento), poderá optar formalmente por efetuar contribuições sobre a 
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Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em percentual idêntico ao da sua contribuição 
básica. 

 
Contribuições de Participantes Autopatrocinados 
• Contribuições normais mensais conforme estabelecido no art. 25 do Regulamento do Plano; 

• Contribuições mensais específicas de participante incidentes sobre seus Salários de 
Participação para a cobertura de 50% dos benefícios de risco do plano. Considerando que o 
custo apurado decorre de evento conjuntural na rentabilidade dos ativos do plano, não 
estamos estipulando contribuição para o exercício de 2013. Caso a situação não seja 
revista, devido a ganho da rentabilidade até a próxima avaliação atuarial, será estipulada 
contribuição específica para este fim; 

• Contribuições normais mensais de patrocinador, na forma prevista no artigo 25 do 
Regulamento do plano. Sobre o valor dessas contribuições deverão ser deduzidos 4% para 
o custeio das despesas administrativas previdenciais desse Plano; 

• Contribuições mensais específicas de patrocinador incidentes sobre seus Salários de 
Participação para a cobertura de 50% dos benefícios de risco do plano. Considerando que o 
custo apurado decorre de evento conjuntural na rentabilidade dos ativos do plano, não 
estamos estipulando contribuição para o exercício de 2013. Caso a situação não seja 
revista, devido a ganho da rentabilidade até a próxima avaliação atuarial, será estipulada 
contribuição específica para este fim. 

 
Participantes Aposentados 
Em conformidade com o estabelecido no art. 25 do Regulamento do Plano os Participantes 
Aposentados não deverão efetuar contribuições para o Plano ao longo do exercício de 2013. 
 
Os Participantes Aposentados deverão efetuar contribuição destinada ao custeio das despesas 
para administração previdencial do plano, calculada através da aplicação de percentual fixado 
pelo Conselho Deliberativo sobre seu Benefício. Considerando a não necessidade de 
contribuições para o exercício de 2013, as referidas contribuições serão nulas. 
 
Contribuições de Participantes Vinculados 
Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuição destinada ao custeio das despesas 
para administração previdencial, prevista no PGA, calculada com base na despesa per capita 
para administração do referido Plano. Decisão do Conselho Deliberativo registrada na ATA n° 
276 de 27/9/2012. 
 
Contribuições para Cobertura do Déficit 
Considerando que o Plano apresentou déficit pelo 2º ano consecutivo, existe a necessidade de 
pagamento de contribuição para a cobertura dessa insuficiência. Tal insuficiência está 
registrada na conta Provisões Matemáticas a Constituir. 
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O patrimônio do plano é suficiente para custear 100% das provisões matemáticas de benefícios 
concedidos e por este motivo apuramos o prazo máximo para amortização de acordo com o 
disposto no item 10 da Resolução CGPC nº 18 de 28/03/2006, que é de 17 anos. 
 
A contribuição a ser paga será de R$ 4.017.326,95. Tal contribuição foi obtida pela atualização 
do valor de 31/12/2011 pela meta atuarial (INPC + 5%). 
. 
Em dezembro de cada ano, será apurada a diferença entre o patrimônio para cobertura do 
plano e as provisões matemáticas, sendo o resultado positivo utilizado para abater o valor das 
provisões matemáticas a constituir. Com base na próxima avaliação e no resultado desse 
abatimento, serão recalculados os valores das contribuições subsequentes e o novo valor da 
provisão a constituir. 
 
Os recursos para custear essa contribuição serão provenientes do Fundo de Reversão, previsto 
no item XIV, artigo I, do capítulo I - Definições, conforme decisão do Conselho Deliberativo, a 
ser confirmada na aprovação da avaliação atuarial. 
 
Despesas Administrativas 
De acordo com o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e orçamento 
elaborado pela CBS, as fontes de custeio das despesas administrativas previdenciais de 2013 
serão: 

• Taxa de carregamento = 4% (Sobre a Contribuição do Patrocinador); 

• Receitas Administrativas Previdenciais; 

• Resultado dos Investimentos da Gestão Administrativa; 

• Fundo Administrativo. 
 
A seguir, apresentamos o detalhamento das despesas administrativas previdenciais orçadas 
pela CBS para 2013: 
 
Descrição Valores (R$ mil) 
Despesas 2.938 
   Administrativa Previdencial 3.007 
   Amortização/Depreciação Administração Previdencial (68) 
Receitas (1.997) 
   Taxa de Carregamento (4% da Contribuição do 
Patrocinador) 

(1.287) 

   Receita de Seguros (507) 
   Centralização Bancária (142) 
   Reembolso de Processamento (10) 



PARECER ATUARIAL DO PLANO MISTO DE BENEFÍCIO 
SUPLEMENTAR 

CBS - CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN

 

MERCER   
 
 

 

12 

Descrição Valores (R$ mil) 
Despesas 2.938 
   Outras Receitas Administrativas (51) 
Resultado Líquido 941 

 
O resultado líquido obtido será custeado por recursos do Fundo Administrativo, o qual totaliza 
R$ 17.017.846,77 em 31/12/2012. 
 
Ainda de acordo com o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e orçamento 
elaborado pela CBS, as fontes de custeio das despesas administrativas de investimentos serão 
o Resultado dos Investimentos da Gestão Previdencial e a Taxa Administrativa dos 
Empréstimos. 
 
As contribuições mensais, descritas no plano de custeio aqui apresentado serão também 
devidas sobre o pagamento da gratificação natalina. 
 
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 01/01/2013. 
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5   
Conclusão 
Certificamos que o Plano Misto de Benefício Suplementar, considerando a implementação do 
Plano de Custeio anteriormente apresentado, está em desequilíbrio, dependendo do 
pagamento das contribuições previstas no citado Plano de Custeio e do retorno dos 
investimentos acima da meta atuarial em 2013 para retornar ao equilíbrio. 
 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2013. 
 

Mercer Human Resource Consulting Ltda. 
 
 

  
Jorge João da Silveira Sobrinho Rodrigo Salgado Cardoso 

M.I.B.A. nº 920 M.I.B.A. nº 1.317 
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