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                                                                              ano de 2010 apresentou grandes de-

safios para a administração da  Fundação Francisco Martins Bastos – FFMB.

Já com as reservas matemáticas de retiradas dos participantes das 

patrocinadoras vinculadas ao Grupo Ultra e Petrobras devidamente pa-

gas, coube à entidade em 2010 administrar os recursos destinados aos 

participantes das patrocinadoras retirantes vinculadas a Braskem e à 

Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., além da própria FFMB.

O ativo líquido da FFMB em 31/12/2010 é de R$ 203.006 mil, superior 

às reservas de retirada na mesma data, estando os recursos aplicados 

segundo as diretrizes de investimentos da entidade.

A rentabilidade dos investimentos no período foi de 9,6%.

Quanto aos processos de retirada de patrocínio em andamento, 

a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 

homologou em 16/12/2010 a retirada de patrocínio das patrocinadoras 

vinculadas ao Grupo Braskem, e a FFMB elaborou cronograma para con-

cluir o pagamento das respectivas reservas matemáticas aos partici-

pantes até o dia 31/05/2011.

A P R E S E N T A Ç Ã O

Mensagem do Conselho

O
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De acordo com parecer técnico da Towers Watson que assessora a 

FFMB, com avais do Jurídico das patrocinadoras compromitentes e do 

Conselho Deliberativo, aprovamos o pagamento de novo excedente ge-

rado pela atualização dos investimentos da data-base de retirada até a 

data do efetivo crédito ou transferência das reservas, aos ex-participan-

tes das patrocinadoras vinculadas ao grupo Ultra e Petrobras. O valor 

total desse novo excedente em 31/12/2010 era de R$ 3.647 mil e o paga-

mento foi programado para o dia 28/02/2011.

Em 2011 a FFMB estará empenhada em dar seguimento aos paga-

mentos das reservas de retirada dos participantes das patrocinado-

ras vinculadas ao Grupo Braskem, e das patrocinadoras Refinaria de 

Petróleo Riograndense S.A. e FFMB assim que aprovado pela PREVIC.

Também dará seqüência à execução das etapas previstas para o 

processo de extinção da entidade, tão logo os seus compromissos com 

os participantes e patrocinadoras sejam concluídos.

Para tanto, continuamos contando com o apoio e confiança depo-

sitados nesta administração.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2011.
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D e m o n s t r a t i v o  d o s  b e n e f í c i o s  p a g o s  e m  2 0 1 0

D e m o n s t r a t i v o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  e m  3 1 / 1 2 / 2 0 1 0

(1) Benefício Proporcional Diferido.
(2) Nova denominação da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
(3) Incorporadora da Ipiranga Petroquímica S.A.
(4) Neste total não estão incluídos ex-funcionários das patrocinadoras aguardando resgate.
(5) Inclui saldo de reserva de retirada referente a um espólio judicial.

Obs: Todas as patrocinadoras formalizaram pedido de retirada de patrocínio

Tipo de Benefício        Nº R$

Antecipações de Renda Continuada   170 6.598.611,98

Pagamento Único de Retirada        8 1.267.191,85

Antecipações de Retirada - Resgates     55 1.263.455,58

Antecipações de Retirada - Transferências       5 1.090.343,93

Total                                                                             238                              10.219.603,34

Empresas              Participantes Ativos Assistidos/Pensionistas            Habilitados ao BPD (1)

IPP (2)                            0                                          0   0

REFINARIA                        250                                       112   29

ALVO                            0                                            0   0

AM/PM                            0                                           0   0

EMCA                            0                                           0   0

FFMB                            8                                           3   1

IASA                            0                                           1   0

IQ                         203                                           6   9

IQAG                            4                                           0   0

ILL                            0                                           0   0

BRASKEM (3)                       383                                         40   49

ISA-SUL                            0                                           0   0

ISATEC                           31                                           9   2

RGRPL                             0                                        0   0

SAMEISA                             0                                           0   0

SAMEISA MED                            0                                           0   0

SEI                             0                                           0   0

TROPICAL                             0                                           0   0

TOTAL (4)                          879                                        171(5) 90
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B a l a n ç o s  P a t r i m o n i a i s

Em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do ativo líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do ativo líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)
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Demonstrações do ativo líquido por plano de benefícios

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do plano de gestão administrativa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)
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1     CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Francisco Martins Bastos (“FFMB”) é uma entidade fechada de previdência complementar 
sob a forma de Fundação, constituída conforme normas da Previdência Complementar estabelecidas 
na Lei Complementar n˚ 109, de 29 de maio de 2001, de caráter não econômico e sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa e financeira, tendo personalidade jurídica autônoma de direito privado, 
distinto de suas patrocinadoras. Em decorrência da venda do Grupo Ipiranga para a Ultrapar, Petrobras 
e Braskem as empresas patrocinadoras da FFMB foram subdivididas em cinco grupos não solidários 
entre si, conforme contrato de compra e venda. A solidariedade foi mantida apenas entre as empresas 
pertencentes a um mesmo grupo, conforme demonstrado a seguir:

Ultra .Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (incorporadora da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e da
   Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.).am/pm Comestíveis Ltda..Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A..Ipiranga Logística Ltda..ISA-SUL - Administração e Participações S.A..Sociedade de Empregados da Ipiranga.Sociedade de Amparo Mútuo dos Empregados de Ipiranga S.A..Sociedade de Assistência Médica dos Empregados da Ipiranga (SAMEISA).Tropical Transportes Ipiranga Ltda.

Braskem.BRASKEM S.A. (incorporadora da Ipiranga Petroquímica S.A.).ISATEC - Pesquisa, Desenvolvimento e Análises Químicas Ltda..IQ Soluções & Química S.A. (atual denominação da Ipiranga Química S.A.)..IQAG Armazéns Gerais Ltda. (atual denominação da Ipiranga Química Armazéns Gerais Ltda.)

Petrobras .Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda..Ipiranga Asfaltos S.A.

Refinaria.Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. (atual denominação da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.).Rio Grande Refinaria de Petróleo Ltda.

FFMB .Fundação Francisco Martins Bastos

Notas Explicativas às demonstrações contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)
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O objetivo principal da Fundação Francisco Martins Bastos é conceder benefícios aos participantes ou 
seus beneficiários, por aposentadoria, por invalidez total ou por morte, conforme regulamento da 
Fundação. Para execução desses objetivos, dispõe de recursos financeiros oriundos das contribuições dos 
participantes e das patrocinadoras, bem como das receitas decorrentes das aplicações desses recursos.

Entretanto, deve ser considerado que todas as patrocinadoras da FFMB formalizaram pedido de re-
scisão dos convênios de adesão e conseqüente retirada de patrocínio até 31/12/2009, inclusive a 
própria FFMB em relação aos seus empregados, conforme nota 7. Após a homologação de todos os 
processos de retirada pela PREVIC e liquidação de suas obrigações, a FFMB providenciará o encerra-
mento de suas atividades e a sua respectiva extinção.

Em 31 de dezembro de 2010, a FFMB contava com um total de 1.140 (1.162 em 2009) participantes, ati-
vos e inativos, dos quais todos estão vinculados às patrocinadoras em processo de retirada de patrocínio.

2  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.    Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas segundo as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pela PREVIC, e estão em conformidade 
com os normativos estabelecidos pelo Conselho Nacional da Previdência Complementar (CNPC) e pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) do Ministério da Previdência Social 
(MPS), e com observância às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, quando aplicáveis.

Essas diretrizes não requerem a divulgação segregada de ativos e passivos circulantes e não circulan-
tes, nem a apresentação de Demonstração de Fluxo de Caixa e DRE.

Para elaboração das demonstrações comparativas entre os dois exercícios foi realizada a adequação 
dos demonstrativos de 2009 de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, por-
tanto, os saldos do exercício de 2009 incluídos nas demonstrações contábeis estão sendo divulgados 
de acordo com o novo padrão contábil para fins de comparabilidade.

b.    Principais práticas contábeis

As práticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis podem 
ser resumidos como segue:

Balanço patrimonial e Demonstração do Ativo Líquido

i.     Realizável - Gestão previdencial e administrativa 

Os saldos de gestão previdencial e administrativa são apresentados pelos valores de realização e 
incluem, quando aplicáveis, as variações monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos.
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ii.    Realizável - Investimentos.Renda fixa e renda variável - A Secretaria de Previdência Complementar (SPC), por meio da 
Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 22, de 25 de 
setembro de 2006, estabeleceu critérios para o registro e a avaliação contábil dos títulos e valores 
mobiliários, de acordo com a intenção de negociação da administração na data da aquisição, segundo 
as duas categorias, a saber:

- Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito             
de   serem ativa e freqüentemente negociados, independentemente do prazo a decorrer da data 
de aquisição, são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à DMAL; e

- Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto as ações 
não resgatáveis, para os quais haja a intenção e capacidade financeira para sua manutenção até 
o vencimento, são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em 
contrapartida à DMAL.

Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 os títulos e valores mobiliários foram classificados na categoria 
“títulos para negociação” e estão apresentados da seguinte forma:

.Fundos de investimentos, pelo valor da cota na data do balanço, informada pelo administra-
dor do fundo.

iii.    Permanente 

Referem-se aos computadores e periféricos, máquinas e equipamentos e licenças de uso ne-
cessário ao funcionamento da Fundação, avaliados pelo custo de aquisição. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais definidas em função da estimativa do 
tempo útil dos bens.

iv.   Exigível operacional 

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corre-
spondentes encargos e atualizações monetárias incorridos.

v.    Exigível contingencial 

As contingências são avaliadas de acordo com as determinações contidas no pronunciamen-
to “Normas e Procedimentos de Contabilidade - NPC - nº 22”, emitida pelo Instituto Brasileiro 
dos Auditores Independentes - IBRACON. As contingências ativas e passivas são avaliadas pela 
Administração de forma individualizada, em conjunto com as assessorias jurídicas. As contingên-
cias ativas somente são reconhecidas quando a sua realização é considerada líquida e certa, já as 
passivas são provisionadas quando a probabilidade de perda é avaliada como sendo provável e 
se possa mensurar com razoável segurança.
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vi.    Patrimônio social – Fundos 

Registra os fundos das gestões previdencial e administrativa, conforme características próprias e 
destinações específicas descritas na nota explicativa 6.

vii.   Despesas administrativas

A Fundação Francisco Martins Bastos definiu para o exercício de 2009, considerando o disposto 
nos normativos vigentes, o critério de rateio adotado na contabilização das despesas admin-
istrativas com base na folha de pagamento dos funcionários. As despesas administrativas são 
custeadas integralmente pela receita prevista no plano de custeio anual definido pelo atuário 
externo, que é apropriado mensalmente. Para o exercício de 2010, as despesas Administrativas 
foram alocadas diretamente a cada gestão correspondente, sem a utilização de critérios de rateio.

Com base na aprovação do orçamento anual pelo Conselho Deliberativo, a FFMB estabeleceu as 
fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas para o exercício de 2010 como 
sendo a reversão do fundo administrativo e contribuição das patrocinadoras remanescentes do 
processo de retirada.

viii. Gestões Previdencial e Administrativa

As despesas administrativas são contabilizadas no plano administrativo, sendo o custo corre-
spondente apropriado, diretamente a cada gestão específica. A Fundação vem custeando inte-
gralmente as despesas administrativas da gestão previdencial e investimentos com a sobrecarga 
administrativa prevista pelos consultores atuariais externos no Demonstrativo dos Resultados da 
Avaliação Atuarial. A sobrecarga administrativa é limitada a 10% das receitas de contribuições, e 
é paga integralmente pelas patrocinadoras e pelos participantes autopatrocinados.

Investimentos

As receitas dos investimentos mensais (variação monetária, juros, ágio, prêmios, dividendos, 
lucros de venda, etc.), deduzidas das despesas (imposto de renda, IOF, prejuízos na venda, desá-
gio, etc.), são transferidas para os planos previdencial e administrativo de forma proporcional à 
participação de cada plano no montante aplicado.

Demonstração da mutação do ativo líquido - DMAL 

Esta demonstração substitui a Demonstração do Resultado e apresenta a mutação do ativo líquido da 
Fundação, compreendendo a gestão previdencial, administrativa e fluxo dos investimentos.

As adições e destinações são registradas e apuradas pelo regime mensal de competência.
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA

Esta demonstração, em conformidade com a Resolução CGPC no. 28, de 26 de janeiro de 2009, apre-
senta as receitas e as despesas administrativas necessárias na administração do plano de benefício 
pela Fundação, demonstrando a constituição ou reversão do Fundo Administrativo.

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP

Esta demonstração, em conformidade com a Resolução CGPC no. 28, de 26 de janeiro de 2009, apre-
senta os saldos das provisões matemáticas calculadas atuarialmente e o resultado do plano acumu-
lado no período, no entanto não está sendo apresentada pelo fato da Fundação não possuir provisões 
matemáticas em função do processo de retirada das patrocinadoras.

3   INVESTIMENTOS

a.  Composição e avaliação pelo valor de mercado - Títulos e valores mobiliários

(1) Fundos de investimentos

Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 a carteira de investimentos da FFMB era composta por cotas de 
fundos de renda fixa, sendo o FI Bradesco Penta um fundo exclusivo (único cotista a FFMB), e fundos 
multimercado, conforme abaixo: 
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A carteira do fundo de investimento exclusivo é composta pelas seguintes aplicações em 31 de 
dezembro de 2010 e 2009: 

b.  Custódia dos títulos da carteira

A custódia dos títulos é realizada através de agentes de custódia e instituições financeiras credenciadas na 
CVM, conforme o disposto no Art. 13 do Anexo da Resolução BACEN nº 3.792, de 24/09/2009.

4   EXIGÍVEL OPERACIONAL

5  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Nos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho a Fundação Francisco Martins Bastos figura 
como litisconsorte da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo, sucessora da Cia Brasileira de Petróleo 
Ipiranga e da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. Por conseguinte, nos aludidos proces-
sos não haverá impacto financeiro para à Fundação, uma vez que as citadas empresas patrocinadoras 
é que responderão diretamente pelo pagamento dos valores envolvendo condenação e acréscimos. 

A FFMB é ré em dois processos cíveis, cujos autores tiveram sucessos nas ações. Um deles que atual-
mente encontra-se em fase de liquidação de sentença, para que seja apurado o valor a ser pago, bem 
como seja abatida a diferença creditada ao autor. Em 31 de dezembro de 2010, no aludido processo, ha-
via chances concretas de impacto financeiro à FFMB, portanto o valor da causa foi provisionado integral-
mente por R$ 34. Em outro processo o autor questionou o valor da reserva da extinta Atlantic Sociedade 
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Previdenciária e obteve sucesso no processo de arresto ocorrido em 2009, e os valores encontram-se 
depositados em juízo na 2ª vara cível de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, valor de R$ 1.222.

No que tange a processos tributários, a FFMB é autora de uma ação que visa impedir que 
as contribuições para o PIS/COFINS sejam calculadas sobre receitas que não se enquadram 
no conceito de faturamento, afastando-se a aplicação do disposto no §1º do art. 3º da Lei 
n° 9.718/1998, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para evitar riscos, a 
Fundação vem efetuando depósitos judiciais em conta redutora à provisão constituída no mesmo 
valor em conta do Exigível Operacional da Gestão Administrativa, cujo saldo em 31 de dezembro de 
2009 monta a R$ 428, vinculados ao Processo nº 200671000502863 que tramita na 2ª Vara Tributária 
da Justiça Federal de Porto Alegre. 

O processo encontra-se no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, aguardando jul-
gamento dos Recursos Extraordinário e Especial apresentados pela FFMB em razão de decisão desfa-
vorável no TRF em 2008. Este processo poderá, ao seu término, representar recuperação dos depósitos 
judiciais e dos valores recolhidos desde a competência setembro de 2001.

6  PATRIMÔNIO SOCIAL 

As provisões matemáticas foram constituídas até 2008, sob responsabilidade e com base em cálculos 
atuariais efetuados pelos atuários externos, Towers, Perrin, Forster & Crosby Ltda., e tinham como ob-
jetivo fazer face aos compromissos relativos aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes 
ou seus beneficiários.

Entretanto, em 31 de dezembro de 2009 todos os valores registrados nas contas de Benefícios 
Concedidos, Benefícios a Conceder e Provisões Matemáticas a Constituir foram transferidos para 
os Fundos de Retiradas de Patrocínio, uma vez que todas as patrocinadoras dos Grupos Braskem, 
Refinaria e a própria Fundação Francisco Martins Bastos como patrocinadora, formalizaram pedido de 
retirada de patrocínio, cessando as contribuições ao plano de benefício em 2009.
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Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 os fundos estão compostos da seguinte forma:

(a) Fundo previdencial

Os fundos são constituídos como segue:

Fundos de retiradas de patrocínio: São fundos de determinação específica, constituídos pelas pro-
visões matemáticas de retirada do Plano de Benefícios, referentes às patrocinadoras que optaram 
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pela retirada de patrocínio, apuradas na data-base de retirada, evoluídos até 31 de dezembro de 
2010. Referem-se a reserva de retirada do Plano de Benefícios das patrocinadoras que pertencem ao 
grupo Braskem, a Refinaria de Petróleo Rio Grandense, a Fundação Francisco Martins Bastos.  Para os 
grupos Ultra e Petrobras, referem-se a saldos de reservas de retirada de um espólio que encontram-se 
aguardando decisão judicial e a alguns participantes que até 31/12/2010 não haviam sido localizados.

(b) Fundo administrativo

Sua finalidade é segregar dos recursos do programa previdencial e os recursos necessários ao custeio 
administrativo da Entidade, retirando estes valores das provisões matemáticas.

É constituído pela diferença positiva entre as contribuições recebidas das patrocinadoras para cober-
tura das despesas administrativas e as despesas de mesma natureza efetivamente realizadas.

O valor mínimo registrado nesse plano deverá ser equivalente ao do ativo permanente. Os valores 
apropriados ao Fundo administrativo são corrigidos mensalmente pela rentabilidade dos investimen-
tos da Fundação.

7  OUTROS FATOS RELEVANTES

a. Termo de Rescisão e Retirada de Patrocínio do Grupo Petrobras

Em 29 de setembro de 2008 a FFMB protocolou na PREVIC o Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão 
ao Plano de Benefícios FFMB e Retirada de Patrocinadoras, conforme processo 44000.002606/2008-
11. Em 3 de agosto de 2009 a FFMB recebeu o Ofício nº 1.908 SPC/DETEC/CGTR de 28 de julho de 
2009 aprovando o  processo de retirada de patrocínio das empresas do grupo Petrobras do plano 
de benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos. Os pagamentos das retiradas referentes a esta 
aprovação foram realizados em 2009 e 2010, restando o saldo de um participante falecido aguar-
dando finalização do espólio e os saldos dos participantes desligados antes do processo de retirada 
que não resgataram suas contribuições.

b. Termo de Rescisão e Retirada de Patrocínio do Grupo Ultra

Em 22 de dezembro de 2008 a Fundação Francisco Martins Bastos protocolou na PREVIC o Termo 
de Rescisão dos Convênios de Adesão ao Plano de Benefícios FFMB e Retirada das Patrocinadoras, 
conforme processo 44000.003422/2008-78. Em 3 de agosto de 2009 a FFMB recebeu o Ofício nº 
1.907 SPC/DETEC/CGTR de 28 de julho de 2009 aprovando o  processo de retirada de patrocínio das 
empresas do grupo Ultra do plano de benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos. Os pagamentos 
referentes a esta aprovação foram realizados em 2009 e 2010, restando os saldos dos participantes 
desligados antes do processo de retirada que não resgataram suas contribuições.

c. Termo de Rescisão e Retirada de Patrocínio do Grupo Refinaria

Em 1º de outubro de 2009 a FFMB recebeu solicitação de retirada de patrocínio das patrocinadoras do 
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grupo Refinaria e em 31 de outubro 2009 foi encerrado o patrocínio deste grupo ao Plano de Benefícios. 
Em 3 de março de 2010 a Fundação Francisco Martins Bastos protocolou na PREVIC o Termo de Rescisão 
dos Convênios de Adesão ao Plano de Benefícios FFMB e Retirada das Patrocinadoras, conforme pro-
cessos - SPC/339414177/2010 da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. e SPC/339414472/2010 
da Rio Grande Refinaria de Petróleo Ltda.

Em 3 de março de 2010 a Fundação Francisco Martins Bastos protocolou na PREVIC o Termo de Rescisão 
dos Convênios de Adesão ao Plano de Benefícios FFMB e Retirada das Patrocinadoras, conforme pro-
cessos - SPC/339414177/2010 da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. e SPC/339414472/2010 
da Rio Grande Refinaria de Petróleo Ltda.

Até 31 de dezembro de 2010 a FFMB não havia recebido aprovação da PREVIC para realização dos 
pagamentos referentes a este processo de retirada.

d. Termo de Rescisão e Retirada de Patrocínio do Grupo Braskem

Em 25 de junho de 2009 a FFMB recebeu solicitação de retirada de patrocínio das patrocinadoras 
do grupo Braskem e em 30 de junho de 2009 foi  encerrado  o patrocínio deste grupo ao Plano 
de Benefícios. Em 1º de dezembro de 2009 a Fundação Francisco Martins Bastos protocolou na 
PREVIC o Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão ao Plano de Benefícios FFMB e Retirada das 
Patrocinadoras, conforme processo - SPC/338132967/2009. 

A PREVIC, no dia 16/12/2010, homologou o pedido de retirada de patrocínio das empresas do Grupo 
Braskem, do Plano de Benefícios, CNPB nº 1993.0003-56, administrado por esta Fundação, conforme 
Despacho nº 30, publicado no Diário Oficial da União de 17/12/2010. 

Até 31 de dezembro de 2010 não foram realizados pagamentos referentes a este processo de retirada.

e. Termo de Rescisão do Termo de Adesão ao Plano de Benefícios da FFMB

Em 28 de outubro de 2009 a FFMB protocolou na PREVIC correspondência que informa solicitação de 
rescisão de termo de adesão e retirada de patrocinadora e em 31 de agosto de 2009 foi encerrado o 
patrocínio deste grupo ao Plano de Benefícios. 

Em 3 de março de 2010 a Fundação Francisco Martins Bastos protocolou na SPC o Termo de Rescisão 
do Termo de Adesão ao Plano de Benefícios FFMB, conforme processo - SPC/339415592/2010.

Até 31 de dezembro de 2010, a FFMB não havia recebido a aprovação da PREVIC para realização dos 
pagamentos referentes a este processo de retirada.

e. Política de investimentos

Em 30 de novembro de 2010, o Conselho Deliberativo da Fundação aprovou a Política de Investimentos 
para o período 2011 a 2015, que define a estrutura para adequação das aplicações dos recursos do 



22

Plano de Benefícios às exigências e ratificando que o horizonte de investimentos será de curto/médio 
prazos em decorrência das operações de quebras de solidariedade e de retiradas de patrocínio.

f. Alteração no Estatuto

Em 4 de março de 2010 a FFMB protocolou processo de alteração do Estatuto junto à 
Secretaria de Previdência Complementar (protocolo SPC/339443228/2010), com vistas à  
(i) definir a forma de composição dos conselhos Deliberativo e Fiscal após a retirada de patrocínio 
de todas as patrocinadoras em processamento na Fundação; (ii) observar as Resoluções CGPC nºs 
18 e 29, de 28 de março de 2006 e 31 de agosto de 2009; (iii) incluir regras específicas relativas à 
retirada de todas as patrocinadoras ou de transferência do plano de benefícios com a consequente 
extinção da Fundação; e (iv) incluir a forma de indicação da totalidade dos integrantes da Diretoria-
Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal após a retirada de todas as patrocinadoras do Plano 
de Benefícios até o encerramento das atividades da Fundação.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), por meio do Ofício nº 2.385/
CGAT/DITEC/PREVIC, de 3 de agosto de 2010 e da Portaria nº 584, de 2 de agosto de 2010, publi-
cada no Diário Oficial da União de 4/8/2010, aprovou alterações no texto do Estatuto da Fundação 
Francisco Martins Bastos.

8  EVENTOS SUBSEQUENTES

a) Termo de Rescisão e Retirada de Patrocínio do Grupo Braskem

A partir da publicação da homologação foi alinhado um processo de comunicação conjunto entre 
a FFMB e as patrocinadoras do Grupo Braskem, objetivando uniformizar informações e, sobretudo, 
apoiar os participantes na decisão quanto ao destino a ser dado à sua provisão matemática de retirada.

Em 31 de janeiro de 2011 a FFMB encaminhou aos participantes desse grupo um kit contendo orien-
tações, extrato de suas reservas e um formulário de opção pela forma de recebimento.

Os pagamentos referentes a esta aprovação estarão sendo realizados entre março e maio de 2011.
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Aos

Administradores, Participantes e Patrocinadoras da

Fundação Francisco Martins Bastos

Porto Alegre - RS

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Francisco Martins Bastos (“FFMB”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas de-

monstrações do ativo líquido, das mutações do ativo líquido, das mutações do ativo líquido 

por plano de benefício e do plano de gestão administrativa para o exercício findo naquela 

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

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 

entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. 

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 

seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demons-

trações contábeis estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-

dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-

vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
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para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Francisco 

Martins Bastos em 31 de dezembro de 2010, e o desempenho de suas operações para o exer-

cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. 

Outros assuntos 

Conforme descrito na nota explicativa nº 1, em decorrência do fato de que todas as patroci-

nadoras formalizaram pedido de rescisão dos convênios de adesão e conseqüente retirada de 

patrocínio, a Fundação Francisco Martins Bastos, após a homologação de todos os processos 

de retirada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e cum-

primento de suas obrigações, providenciará o encerramento de suas atividades e extinção 

da entidade.

Porto Alegre, 23 de março de 2011

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6-F-RS

Silbert Christo Sasdelli Júnior

Contador CRC 1SP230685/O-0-S-RS
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B r a s k e m
O processo de Retirada das patrocinadoras ISATEC - Pesquisa, Desenvolvimento e Análises Quími-
cas Ltda., Braskem S.A., IQ Soluções & Química S.A. e IQAG Armazéns Gerais Ltda.  foi protocolado 
em 01/12/2009 junto à Secretaria de Previdência Complementar para análise e aprovação deste 
órgão. Por meio do Despacho nº 30, de 16/12/2010, publicado no Diário Oficial da União de 
17/12/2010, a PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar homologou o 
pedido de retirada das patrocinadoras descritas acima.

Com base nas informações prestadas pela Fundação Francisco Martins Bastos, em 31 de dezem-
bro de 2010, o Patrimônio Social a ser utilizado para cobrir o Fundo de Retirada das patrocinadoras 
indicadas no primeiro parágrafo do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos é igual 
a R$125.284.366,42 .

O Fundo de Retirada das patrocinadoras do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos, 
descritas no parágrafo acima, em 31/12/2010 é de R$ 124.811.388,62 (sendo R$ 100.208.593,26 
correspondente às provisões matemáticas individuais de retirada do benefício básico e suplemen-
tar e R$ 24.602.795,36 correspondente a sobras do benefício básico e suplementar decorrentes 
do processo. As provisões matemáticas individuais de retirada foram atualizadas para 31 de de-
zembro de 2010, de acordo com o disposto no Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão do 
Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos e com a Nota Técnica de Retirada de Pa-
trocinadora encaminhados à PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

O Fundo Administrativo que compõe o Patrimônio Social  nesta data equivale a R$ 472.977,80.  

A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade do patrimônio do Plano de 
Benefícios tendo se baseado na informação fornecida pela Fundação Francisco Martins Bastos.

Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011 

Natasha Leal Ayres 

MIBA nº 930

P A R E C E R  A T U A R I A L
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R e f i n a r i a
As patrocinadoras Refinaria de Petróleo Riograndense S/A e Rio Grande Refinaria de Petróleo 
Ltda. encontram-se, em 31/12/2010, em processo de retirada de patrocínio, de acordo com a 
Resolução MPAS/CPC nº 06 de 07/04/1988.

Com base nas informações prestadas pela Fundação Francisco Martins Bastos, em 31 de dezem-
bro de 2010, o Patrimônio Social a ser utilizado para cobrir o Fundo de Retirada das patrocinadoras 
indicadas no primeiro parágrafo do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos é igual 
a R$ 68.801.749,27.

O Fundo de Retirada das patrocinadoras do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos, 
descritas no parágrafo acima, em 31/12/2010 é de R$ 68.801.749,27 (sendo R$ 52.888.876,70 
correspondente às provisões matemáticas individuais de retirada dos participantes das referidas 
patrocinadoras, e R$ 15.912.872,57 correspondente a sobras decorrentes do processo). As pro-
visões matemáticas individuais de retirada foram atualizadas para 31 de dezembro de 2010, de 
acordo com o disposto no Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão do Plano de Benefícios 
Fundação Francisco Martins Bastos e com a Nota Técnica de Retirada de Patrocinadora encami-
nhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade do patrimônio do Plano de 
Benefícios tendo se baseado na informação fornecida pela Fundação Francisco Martins Bastos.

A patrocinadora Refinaria de Petróleo Riograndense S/A realizará contribuições mensais corres-
pondentes a R$3.074,18 relativas ao custeio administrativo do Plano durante o ano de 2011 até 
a data da sua efetiva retirada do Plano de Benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos. A 
patrocinadora Rio Grande Refinaria de Petróleo Ltda. nunca teve empregados nem participantes 
do Plano de Benefícios, portanto nunca efetuou contribuições ao referido Plano.

O processo de Retirada foi protocolado em 03/03/2010 junto à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC para análise e aprovação deste órgão.

Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011 

Natasha Leal Ayres 

MIBA nº 930

P A R E C E R  A T U A R I A L
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F F M B
A patrocinadora Fundação Francisco Martins Bastos encontra-se, em 31/12/2010, em processo 
de retirada de patrocínio, de acordo com a Resolução MPAS/CPC nº 06 de 07/04/1988.

Com base nas informações prestadas pela Fundação Francisco Martins Bastos, em 31 de dezem-
bro de 2010, o Patrimônio Social a ser utilizado para cobrir o Fundo de Retirada das patrocinadoras 
indicadas no primeiro parágrafo do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos é igual 
a R$ 5.048.818,36.

O Fundo de Retirada da patrocinadora do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos, 
descrita no parágrafo acima, em 31/12/2010 é de R$ 5.048.818,36 (sendo R$ 4.120.436,87 
correspondente às provisões matemáticas individuais de retirada do benefício básico e suple-
mentar dos participantes da referida patrocinadora, e R$ 928.381,49 correspondente a sobras do 
benefício básico e suplementar decorrentes do processo). As provisões matemáticas individuais 
de retirada foram atualizadas para 31 de dezembro de 2010, de acordo com o disposto no Termo 
de Rescisão dos Convênios de Adesão do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos 
e com a Nota Técnica de Retirada de Patrocinadora encaminhados à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar - PREVIC.

A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade do patrimônio do Plano de 
Benefícios tendo se baseado na informação fornecida pela Fundação Francisco Martins Bastos.

A patrocinadora realizará contribuições mensais correspondentes a R$713,84 relativas ao custeio 
administrativo do Plano durante o ano de 2011 até a data da sua efetiva retirada do Plano de 
Benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos.

O processo de Retirada foi protocolado em 03/03/2010 junto à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC para análise e aprovação deste órgão.

Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011 

Natasha Leal Ayres 

MIBA nº 930

P A R E C E R  A T U A R I A L
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U l t r a
O processo de Retirada das patrocinadoras Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Tropical Transportes 
Ipiranga Ltda., ISA-SUL Administração de Participações Ltda., Empresa Carioca de Produtos Quími-
cos S/A, Sociedade de Empregados da Ipiranga, Sociedade de Amparo Mútuo dos Empregados 
da Ipiranga S/A, Sociedade de Assistência Médica dos Empregados da Ipiranga-SAMEISA, AM/
PM Comestíveis Ltda e Ipiranga Logística Ltda.  foi protocolado em 19/12/2008 junto à PREVIC – 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar para análise e aprovação deste órgão. 
Por meio do Despacho nº 57, de 28/7/2009, publicado no Diário Oficial da União de 29/7/2009, 
a PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar homologou o pedido de 
retirada das patrocinadoras descritas acima.

Com base nas informações prestadas pela Fundação Francisco Martins Bastos, em 31 de dezem-
bro de 2010, o Patrimônio Social a ser utilizado para cobrir o Fundo de Retirada das patrocinadoras 
indicadas no primeiro parágrafo do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos é igual 
a R$ 3.505.066,14.

O Fundo de Retirada das patrocinadoras do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bas-
tos, descritas no parágrafo acima, em 31/12/2010 é de R$ 3.422.230,02 (sendo R$94.614,18 
correspondente às provisões matemáticas individuais de retirada dos participantes das referidas 
patrocinadoras, e R$ 3.327.615,84 correspondente a sobras decorrentes do processo). As provi-
sões matemáticas individuais de retirada foram atualizadas para 31 de dezembro de 2010, de 
acordo com o disposto no Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão o Plano de Benefícios Fun-
dação Francisco Martins Bastos e com a Nota Técnica de Retirada de Patrocinadora encaminhados 
à PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

O Fundo Administrativo que compõe o Patrimônio Social  nesta data equivale a R$ 82.836,12.  

A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade do patrimônio do Plano de 
Benefícios tendo se baseado na informação fornecida pela Fundação Francisco Martins Bastos.

Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011 

Natasha Leal Ayres 

MIBA nº 930

P A R E C E R  A T U A R I A L
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P e t r o b r a s
O processo de Retirada das patrocinadoras Ipiranga Asfaltos S/A e ALVO Distribuidora de Com-
bustíveis Ltda foi protocolado em 29/09/2008 junto à Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar para análise e aprovação deste órgão. Por meio do Despacho nº 56, de 
28/7/2009, publicado no Diário Oficial da União de 29/7/2009, a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar homologou o pedido de retirada das patrocinadoras descritas acima.

Com base nas informações prestadas pela Fundação Francisco Martins Bastos, em 31 de dezem-
bro de 2010, o Patrimônio Social a ser utilizado para cobrir o Fundo de Retirada das patrocinadoras 
indicadas no primeiro parágrafo do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bastos é igual 
a R$ 366.194,90.

O Fundo de Retirada das patrocinadoras do Plano de Benefícios Fundação Francisco Martins Bas-
tos, descritas no parágrafo acima, em 31/12/2010 é de R$ 366.194,90 (sendo R$ 47.047,64 
correspondente às provisões matemáticas individuais de retirada dos participantes das referidas 
patrocinadoras, e R$ 319.147,26 correspondente a sobras decorrentes do processo). As provisões 
matemáticas individuais de retirada foram atualizadas para 31 de dezembro de 2010, de acordo 
com o disposto no Termo de Rescisão dos Convênios de Adesão do Plano de Benefícios Fundação 
Francisco Martins Bastos e com a Nota Técnica de Retirada de Patrocinadora encaminhados à 
Secretaria de Previdência Complementar.

A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade do patrimônio do Plano de 
Benefícios tendo se baseado na informação fornecida pela Fundação Francisco Martins Bastos.

Towers Watson Consultoria Ltda.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011 

Natasha Leal Ayres 

MIBA nº 930

P A R E C E R  A T U A R I A L
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P A R E C E R  D O  C O N S E L H O  F I S C A L

O Conselho Fiscal da Fundação Francisco Martins Bastos, no uso de suas atribuições 

legais, em reunião realizada nesta data, examinou as Demonstrações Financeiras, com-

preendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Ativo Liquido, Demonstração da 

Mutação do Ativo Liquido, Demonstração da Mutação do Ativo Liquido por Plano,  De-

monstração do Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas das Demonstra-

ções Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010

Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Parecer da KPMG Auditores 

Independentes, de 23 de março de 2011, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à 

aprovação dos referidos documentos.

Porto Alegre, 23 de março de 2011.

Sérgio Satt Júnior

Celso Souza

Eva Patrícia da Costa Ghisio
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Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Francisco Martins Bastos, 
realizada em 23 de março de 2011

A T A

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2011, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da En-

tidade, na Av. Dolores Alcaraz Caldas, nº 90, 13º andar - parte, Porto Alegre - RS, reuniram-se os 

membros do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO FRANCISCO MARTINS BASTOS, abaixo assinados. 

Assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. EDUARDO TEIXEIRA 

NETO, que declarando estar preenchido o “quorum” estatutário, convidou o Conselheiro Sr. JOÃO 

LUIS SOBREIRO BULLA, para servir de Secretário. O Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha 

por finalidade deliberar sobre  as seguintes matérias: a) aprovação das contas apresentadas pela 

Diretoria Executiva, compostas pelo Balanço Patrimonial; b) Demonstração da Mutação do Ativo 

Liquido, c) Demonstração da Mutação do Ativo Liquido por Plano; d) Demonstração do Ativo Liqui-

do; e) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa; f) Notas Explicativas das Demonstrações 

Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010; g) apreciar as formas de 

divulgação das Demonstrações Contábeis Consolidadas, conforme disposto nas Resoluções CGPC 

nº 28 e 01 de 26/01/2009 e 03/03/2011 respectivamente, por meio de livreto denominado 

“Relatório Anual” além da divulgação no Menu “Recursos Humanos” no site da Ipiranga, na seção 

“FFMB”; e h) o recebimento para análise e devidas providências do Parecer da KPMG Auditores 

Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal. Analisadas as matérias, os Conselheiros aprova-

ram, por unanimidade as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 

31/12/2010, bem como a forma de divulgação das Demonstrações Financeiras conforme propos-

ta, recomendando à Diretoria Executiva que encaminhe à Secretaria de Previdência Complemen-

tar os Pareceres recebidos, além dos demais documentos, conforme determina a legislação. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que depois de 

lida e aprovada é assinada por todos os Conselheiros presentes.

EDUARDO TEIXEIRA NETO

MAURICIO MEIRA DE ARAUJO

JOÃO LUIS SOBREIRO BULLA

LIGIA MARA ZANOELO

ADÃO NIVALDO KUHN

ROBERTO DA COSTA COELHO



32

R e s u m o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d e  i n v e s t i m e n t o s

Rentabilidades no período (Sistema de cotas)

Plano de benefício e segmentos             Rentabilidade – 2010                              Rentabilidade – 2009

  - Planos de benefícios   10,12%    14,18%

  - Renda Fixa     10,12%    13,04%

  - Renda Variável      0,00% 54,15%

  - Imóveis                                                          0,00% 26,36%

  - Taxa CDI                                                    9,74% 9,88%

  - IbrX (fechamento)                                                   2,62% 72,84%

  - Meta Atuarial (INPC + 6% a.a)                                 12,85% 10,36%

Distribuição dos investimentos do plano - por gestor                                                 Valores em R$ mil

Gestor          Valor % Investimentos

ITAU/UNIBANCO      103.489 50,91%

Renda Fixa     103.489 50,91%

BRADESCO (BRAM)        99.786 49,09%

Renda Fixa       99.786  49,09%

Total de Investimentos                  203.275 100,00%
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A FFMB visa obter em seus investimentos rentabilidade acima das aplicações tradicionais disponíveis no mercado, aceitando o risco de oscilações em níveis moderados e adequados aos padrões definidos nesta política.  Para o acompanhamento do risco 
de mercado a FFMB utiliza a metodologia do Valor em Risco (Value-at-Risk - VaR) bem como, para atendimento à legislação, conforme estabelecido pelo art 13º Resolução no. 3792/2009, utiliza o sistema de controle da Divergência Não Planejada entre o 
valor de uma carteira e o valor planejado para a mesma, o tracking error. Para elaboração e acompanhamento do VaR, a FFMB mantém contrato com assessoria externa, que emite relatórios de acompanhamento com periodicidade mensal.
Além do acompanhamento da FFMB, o controle deverá ser efetuado, diariamente, por cada gestor de Investimentos, para o fundo sob sua administração. 

11. Objetivos da gestão  

Externo: segundo o Departamento Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA (NBER, na sigla em inglês), afirmou que a recessão mais longa dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial  terminou em junho de 2009. Segundo a instituição, a recessão 
durou 18 meses - começou em dezembro de 2007 e terminou em junho de 2009. Sendo assim, o ano de 2010 apresenta recuperação econômica mundial, liderada pelos países emergentes. Apesar disso, os sinais vindos do mercado externo seguem na 
direção de uma menor pressão inflacionária, refletindo a recuperação lenta dos países desenvolvidos, que tem mantido o nível de ociosidade elevado na indústria e no mercado de trabalho. Contudo ainda há pressões na cadeia de alimentos resultantes de 
choques de oferta no mundo, que poderão afetar os preços dos produtos agrícolas e alimentícios nos próximos meses. Diante disso, a expectativa é que as taxas de juros no mundo ficarão em níveis baixos por um período ainda prolongado. O ambiente 
econômico de reação global é positivo, mas não está afastada, na opinião de muitos analistas, a possibilidade de novos focos de instabilidade financeira. A crise fiscal na Europa que se instalou no início do ano parece estar sob controle, sobretudo com os 
pacotes de ajuda financeira do FMI e União Européia. No entanto, alguns países ainda apresentam dificuldade em mostrar recuperação. No momento de elaboração desta política, o ambiente é de um relativo otimismo,  principalmente pela expectativa de 
melhora dos EUA e China. O FMI projeta uma expansão da economia mundial de 2,7% em 2010 e um crescimento de 2,2%  em 2011. Já para o Brasil é esperado crescimento de 7,5% em 2010 e 4,1% em 2011.
Interno: Com a retomada da economia brasileira pós-crise, existe um clima de otimismo, sobretudo devido ao baixo nível de desemprego, aumento da participação do crédito e crescimento do nível de consumo. Espera-se continuidade do crescimento 
dos investimentos e manutenção do consumo em 2010. O ponto de preocupação fica em relação ao controle inflacionário e da situação fiscal.
Com a pressão inflacionária, é esperado por diversas instituições alta de juros, com a taxa  SELIC chegando a 11,75% no final de 2011.

10. Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos  

 Alocação dos Recursos                                      8. Margem de Alocação 9. Diversificação
                     Lim. Inf(%         Lim. Sup(%) 
X.1 Renda Fixa            -               100%    De acordo com os limites da legislação - Res. CMN 3792. Limite utilizado para uma mesma pessoa jurídica - de 0% à 10% dos RGRT. Percentual Alvo -100%. 
                                                                                                                                                Indexador - CDI
X.1.1 Carteira de RF com baixo risco crédito         -               100%    De acordo com os limites da legislação - Res. BACEN 3792.
X.1.2 Carteira de RF com médio/alto risco crédito                          0%                   0%    De acordo com os limites da legislação - Res. BACEN 3792.
X.1.3 Derivativos de Renda Fixa                                            0%                100%    De acordo com os limites da legislação - Res. BACEN 3792.
X.2 Renda Variável                                                             0%                   0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.2.1 Carteira de Ações em Mercado                                           0%                        0%       Não estão previstos operações neste segmento.
X.2.2 Carteira de Participações                                           0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.2.3 Carteira de RV - Outros Ativos                                           0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.2.4 Derivativos de Renda Variável                                            0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.3 Imóveis                                                             0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.3.1 Carteira de Desenvolvimento                                           0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.3.2 Carteira de Aluguéis e Renda                                           0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.3.3 Carteira de Fundos Imobiliários                                           0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.3.4 Carteira de Outros Investimentos Imobiliários        0%                  0%    Não estão previstos operações neste segmento.
X.4 Empréstimos e Financiamentos                          0%                  0%    O Regulamento da FFMB não prevê operações neste segmento.
X.4.1 Carteira de Empréstimos a Participantes                         0%                  0%    O Regulamento da FFMB não prevê operações neste segmento.
X.4.2 Carteira de Financiamentos Imobiliários                         0%                  0%    O Regulamento da FFMB não prevê operações neste segmento.

QUADRO RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA EFPC, SEGUNDO REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO CMN nº 3.121/2003

1. Entidade Fechada de Previdência Complementar: Fundação Francisco Martins Bastos - (COD - 02587)
2. Exercício:   2011-2015  
3. Ata do Conselho Deliberativo / Data Assembléia:    30/11/2010    Nº ata de aprovação - 015
4. Plano de Benefícios : Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa 
5. Meta Atuarial do Plano de Benefícios:    Indexador - INPC    Taxa de Juros-  6% ao ano.    
6. AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:   Flavio de Souza Andreatta     CPF - 376.017.760-34  
6.1. Renda Fixa:    Flavio de Souza Andreatta       
6.2. Renda Variável:   Flavio de Souza Andreatta    
6.3. Imóveis:   Flavio de Souza Andreatta    
6.4. Financiamentos:   O Regulamento da FFMB não prevê operações neste segmento  
7. Mecanismo de Informação da Politica aos Participantes:  (   x   )  Meio Eletrônico         (   x   ) Impresso  

Anexo I - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações à PREVIC
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Anexo I - POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - Informações à PREVIC

12. Responsável, Local e Data

                                                     Porto Alegre, 30 de Novembro de 2010                                                                         Flávio de Souza Andreatta - Diretor Superintendente

                                          _____________________________________                                                             _______________________________________________
                                                                          Local e Data                                                                                                         Responsável (nome e cargo)

13. Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

14. Critérios  de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

15. Estratégia de formação de preço - investimentos e desinvestimentos

O acompanhamento é realizado pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, com apoio de assessoria externa especializada, com a qual mantém reuniões mensais, bem como reuniões com os gestores,para verificação da aderência aos manda-
tos e à Política de Investimentos. A administrção da FFMB, encaminha  um relatório gerencial, de periodicidade mensal, contendo a performance de cada gestor em relação ao benchmark e respectivas comparações, performance geral da FFMB, e 
diversas outras informações para o Conselho Deliberativo.
A FFMB utiliza como instrumento para medição da rentabilidade do segmento  de renda fixa , o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) e para os fundos, a variação das cotas.   
Em reuniões de avaliação de performance e de acompanhamento de gestão, os resultados obtidos, as estratégias utilizadas, os riscos assumidos, e as projeções e estratégias futuras, são discutidos com os gestores e com assessoria externa. 

A seleção das Instituições Financeiras e dos assets managers para a administração dos recursos da FFMB é realizada pela Administração da Fundação com base em parâmetros quantitativos e qualitativos dentre gestores de recursos de terceiros, 
considerando os seguintes fatores e características mais significativas, além do disposto na Resolução do CMN nº 3.792 / 2009: Qualitativos: Tradição no Mercado;  Experiência comprovada na administração de recursos de fundos de pensão 
no Brasil, com volume expressivo de ativos de investidores institucionais;  Possuir estrutura organizacional desenvolvida, política e processos de investimentos, de controle e gestão de risco;  Equipes de gestão e análise de investimentos 
com experiência comprovada e qualificação; Foco absoluto na preservação do capital sob gestão;  Serviços de “back-office” e sistemas internos de informação eficientes, qualidade nos relatórios ao cliente, presteza e pontualidade no envio 
de informações periódicas; Transparência na condução dos negócios;  Credenciamento, perante a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil, como administrador de recursos de investidores institucionais;  Valor limite para as 
aplicações, compatíveis com os respectivos patrimônios líquido das Instituições financeiras, custodiantes e administradores. Quantitativos (análise de seus fundos de investimentos divulgados na ANBID): Acompanhamento da Rentabilidade X 
Benchmark;  Avaliação da relação Risco X Retorno;  Desempenho histórico consistente e ajustado ao risco (“track-record”);  Taxas cobradas para Gestão dos Recursos x Serviços. Na contratação e avaliação de gestores a FFMB poderá contratar 
consultoria especializada, para através de testes, informações obter os subsídios necessários à decisão. A FFMB controla Risco de Mercado, risco de liquidez, risco de contraparte, Risco Operacional e outros.

Na decisão de investimento ou desinvestimento, a FFMB adotará estratégias específicas para cada um dos mercados, considerando para a realização das operações o horizonte de investimentos, o ambiente macroeconômico e as tendências 
dos preços. Renda Fixa - NaNas decisões de investimentos ou de desinvestimentos neste segmento, serão observados além do cenário vigente, as condições de mercado e o fluxo de caixa da FFMB. A Fundação priorizará aplicações em ativos 
de alta liquidez, nos quais seja fácil avaliar seus preços periodicamente.
Resolução do MPAS/CGPC nº. 21 / 2006 – utilização de plataformas eletrônicas - Segundo estabelecido pela Resolução, os gestores deverão observar os critérios de apuração do valor de mercado ou intervalo referencial de preços máximos e 
mínimos dos ativos financeiros e a metodologia adotada deve assegurar, no mínimo, que os preços apurados, são consistentes com os preços de mercado vigentes no momento da operação. Os gestores de fundos de investimentos exclusivos, 
deverão notificar as eventuais discrepâncias dos preços ou taxas, previamente, e disponibilizar à FFMB as informações referidas no Art. 4º da Resolução, de forma a possibilitar a elaboração de relatório circunstanciado e o seu envio em tempo 
hábil ao Conselho Fiscal. 

A presente Política de Investimentos adota um perfil conservador em função dos processos de retirada de patrocínio em curso. Considera como melhor opção à diversificação do portfólio, a caracterização de curto e médio prazo 
dos investimentos, levando em consideração a composição e a compensação de riscos. Sua aplicação é consistente com a filosofia de preservação do capital, liquidez, ênfase na busca por qualidade de gestão, e foco na redução 
de custos de administração.

17. Observações:

Será utilizado o padrão mínimo estabelecido pela Instrução Normativa nº 04, de 26/11/2003.

16. Definição do padrão de cálculo da divergência não planejada e de controle interno:



Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 

Praia de Belas

Porto Alegre – RS

CEP 90110-180

Tel.: (51) 3216-4185

e-mail ffmb@ipiranga.com.br

CNPJ: 95.247.235/0001-99



Remetente:
Fundação Francisco Martins Bastos

Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90
Praia das Belas
CEP 90110-180
Porto Alegre - RS

Entidade associada


