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Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social - ELOS

 Cumprindo disposições Estatutárias e Legais, a Diretoria Executiva da 

ELOS apresenta informações sobre os principais aspectos atuariais, previdenciais, 

econômicos-financeiros e administrativos ao exercício encerrado  em 31/12/2008.

 Acompanham as informações o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de 

Resultados e do Fluxo Financeiro, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

e Pareceres do Atuário Independente, Auditoria Independente, Conselhos Delibera-

tivo e Fiscal.

 Este relatório contempla também, fatos relevantes, alterações nos Regula-

mentos dos Planos, Política de Investimentos, Despesa Administrativa, número de 

participantes, Planos e Balancetes de Verificação e informações do ELOSAÚDE.
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O 
ano de 2008 foi de grande importância para o 

processo de gestão da Fundação ELOS. A assina-

tura dos Termos do Acordo, em maio de 2007, 

que garantiram o retorno da TRACTEBEL Ener-

gia como patrocinadora da Fundação, encerrou uma disputa 

jurídica de longa data e abriu caminho para a implementação 

de uma série de medidas de ajustes do ponto de vista legal e 

administrativo visando a restauração da sua governabilidade. 

Neste processo, o esforço da equipe de administração foi deci-

sivo: encerramos 2008 com nosso time de Governança Corpo-

rativa completo.  São 30 colaboradores, entre titulares e su-

plentes, que formam os Conselhos e a Diretoria da Fundação, 

todos comprometidos na definição das políticas que devem 

orientar os passos da gestão do nosso patrimônio. 

 Dentro dos ajustes necessários aos Termos do Acor-

do, foram encaminhadas mudanças importantes, também, no 

ELOSAÚDE. Alteramos o sistema de custeio do plano que pas-

sou a ser escalonado por idade tornando-o mais aderente aos 

custos de utilização do plano e fechamos o Plano A para novas 

adesões. Desde agosto de 2008 a única modalidade disponível 

para novos contratos é o Plano E. A definição de mensali-

dades por faixa etária abriu a possibilidade de captar novos 

clientes com perfil mais jovem, o que diminuirá a média de 

idade - fator de influência nas despesas. Estas alterações ob-

jetivaram melhorar a liquidez financeira do ELOSAÚDE, que se 

prepara para transformar-se em uma nova empresa separada 

da Fundação ELOS – mais moderna e competitiva no mercado. 

 Na área econômica, a Fundação registrou em seu 

Balanço Patrimonial um crescimento de 3,22% do Ativo, em 

relação a 2007 (considerando os dois planos).  No setor de 

investimentos encerramos o ano de 2008 com uma carteira 

consolidada da ordem de R$ 1,360 bilhão (43 milhões a mais 

que no exercício anterior). Este pequeno crescimento, embora 

positivo, implicou numa rentabilidade líquida abaixo da meta 

atuarial, registrada em ambos planos da Fundação, resultado 

fortemente influenciado pelo agravamento da crise originada 

no mercado internacional, o maior desde a Grande Depressão 

dos anos 30. As turbulências financeiras abalaram todo o mun-

do inclusive no mercado de capitais brasileiro que encerrou o 

ano contabilizando perdas superiores a 40%, interrompendo 

um ciclo virtuoso de crescimento dos últimos 5 anos de alta da 

bolsa. A rentabilidade dos investimentos no encerramento do 

ano de 2008, foram de 8,90% para o Plano BD-ELOS/Eletrosul 

e de 8,41% para o Plano BD-ELOS/Tractebel – ambos abaixo 

da meta atuarial, porém amplamente superiores aos apresen-

tados  no segmento de previdência complementar, que apre-

sentou um resultado médio de 3,49% no ano. A cautela neste 

período foi fundamental para minimizar o impacto da crise nos 

resultados alcançados pelos investimentos da Fundação.

 Após um ano de realizações e muito trabalho, esta-

mos conhecendo mais e melhor a Fundação. A cada ano fi-

camos mais conscientes do que queremos para o nosso futuro. 

Por isso convidamos nossa comunidade de funcionários, par-

ticipantes (ativos e beneficiários), conselheiros, diretores, pa-

trocinadoras, órgãos reguladores e entidades representativas 

para nos acompanhar em 2009 e conferir de perto a nossa 

evolução em busca da excelência.

Diretoria Executiva  - Abril/2008

Com todos seus fóruns de representação a 
Fundação está preparada para enfrentar as 
dificuldades no cenário financeiro mundial.

Em 2008 a ELOS completou 
sua equipe de Governança, 

após sete anos de 
impasse jurídico

O ELOSAÚDE foi modernizado 
e se prepara para ser uma 
nova empresa, separada 

da Fundação ELOS
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Complementares nº 108 e 109, que normatizam o sistema de 

Previdência Complementar. A alteração foi necessária para 

receber a Tractebel novamente como Patrocinadora da ELOS. 

Nosso estatuto não previa a possibilidade do multipatrocínio 

que, além de equacionar a volta da Tractebel, abre novas 

perspectivas para nosso plano. Agora temos a possibilidade 

de captar mais empresas interessadas em oferecer Previdên-

cia Complementar aos seus colaboradores.

 A aprovação das alterações no estatuto abriu as 

condições para que fosse deflagrado o processo eleitoral, 

que desde 2002 não acontecia, para a eleição dos represent-

antes dos participantes no Conselho Deliberativo, Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal. As eleições realizaram-se em 

junho de 2008 e logo a seguir tomaram posse os represent-

antes indicados pelas Patrocinadoras e os candidatos eleitos 

pelos Participantes, completando os órgãos estatutários da 

Fundação. 

 No mesmo mês de junho, a SPC aprovou o Convênio 

de Adesão entre a Fundação ELOS e a Tractebel Energia, 

ato que formalizou em definitivo a relação de patrocínio da 

Tractebel. Num gesto de comemoração de seu retorno, em 

agosto de 2008, a Tractebel elevou o Piso Mínimo de Benefí-

O 
ano de 2008 vai ficar na história da Fundação ELOS 

como o ano de recomposição de sua estrutura de 

Governança Corporativa. Se em 2007 comemora-

mos o fechamento do acordo que garantiu o re-

torno da Tractebel Energia como patrocinadora da Fundação 

(confira box com histórico), em 2008 fizemos todos os esfor-

ços possíveis para que os termos deste acordo pudessem ser 

cumpridos – garantindo a credibilidade de nossa gestão. Nas 

primeiras páginas deste relatório estão listados os nomes dos 

representantes que compõe o quadro completo de cargos de 

nossos Conselhos e Diretorias. São os representantes das pa-

trocinadoras e de seus participantes devidamente indicados 

e eleitos conforme o estatuto da entidade.

 E foi justamente com a proposta de mudanças no 

estatuto que iniciamos a implantação do acordo na prática. 

No mês de março de 2008 recebemos a aprovação da SPC 

ao pedido de adequação do Estatuto da Fundação às Leis 

FUNDAÇÃO ELOS
RETROSPECTIVA 2008

O ANO DA CONSOLIDAÇÃO DOS TERMOS DE ACORDO

Uma equipe de gestão e governança 
completa, empenhada em manter 
a ELOS entre os maiores Fundos de 

Pensão do Brasil.

I. FATOS RELEVANTES
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cio do Plano BD-ELOS/TRACTEBEL, beneficiando cerca de 253 

aposentados e pensionistas sem ônus para a ELOS. O mesmo 

piso foi aprovado para os participantes do Plano BD-ELOS/

Eletrosul, cujo pagamento está condicionado a aprovação 

pela SPC.

 Outra alteração incluída nos Termos de Acordo, é a 

constituição do ELOSAÚDE como uma nova empresa. Como 

estratégia para consolidar esta mudança, criamos o Infor-

mativo ELOSAÚDE, que teve sua 1ª edição em dezembro e 

segue como um novo veículo de comunicação exclusivo para 

tratar dos temas da saúde e bem-estar dos usuários do pla-

no. Uma ação que faz parte do cronograma de atividades da 

separação das duas empresas e da criação de uma nova en-

tidade, que terá o objetivo exclusivo de gerenciar os planos 

de saúde de todos os participantes da ELOS e dos empregados 

das Patrocinadoras.

 E para não deixar pendências em 2008, recebemos 

a aprovação pela SPC das últimas alterações de ajustes no 

regulamento do Plano BD-ELOS/TRACTEBEL, (vide capítulo 

sobre alterações de regulamento) dando como encerradas as 

ações que foram implementadas ao longo do ano e que con-

solidaram, em definitivo, o processo do retorno da Tractebel 

Energia como patrocinadora da Fundação ELOS.

 Assim encerramos o exercício, fortalecidos por um 

processo intenso de reestruturação, que demandou o em-

penho de toda nossa rede de colaboradores. Foram meses de 

muito trabalho que nos capacitaram para enfrentar melhor 

o cenário econômico mundial de muita instabilidade que, 

embora seja conjuntural, tem grande impacto nas funda-

ções gestoras de recursos financeiros. Graças à competência 

e prudência de nossa equipe, estamos conseguindo passar 

por esta fase difícil, embora com índices de rentabilidade 

um pouco abaixo do que desejaríamos para este exercício, 

porém, com um resultado positivo quando comparável aos 

valores médios de desempenho alcançados por outras enti-

dades do setor de Previdência Complementar (veja análise 

detalhada no relatório da Área de Investimentos).

 Por isso, temos grandes expectativas para o ano de 

2009. Nossas metas estão mais desafiadoras, com foco na 

melhoria do atendimento aos nossos participantes e na busca 

de melhores performances dos nossos investimentos. Será o 

ano da consolidação da nova entidade – ELOSAÚDE, uma em-

presa com sustentabilidade financeira para assegurar a ofer-

ta de planos de saúde com o nível de cobertura e de preços 

adequados à realidade e demanda de nossos participantes. 

Também estaremos promovendo a educação previdenciária e 

financeira e investindo em melhorias na nossa comunicação 

com os diversos públicos que entram em contato conosco 

diariamente, procurando aproximar cada vez mais os partici-

pantes da Fundação.

As eleições realizadas em 2008 
completaram os órgãos 

estatutários da Fundação

Com a aprovação de mudanças no 
estatuto, a ELOS passou a ser uma 

Fundação Multipatrocinada

Após sete anos foi possível eleger o 
representante dos participantes na 

Diretoria da Fundação. 

2009 será o ano da consolidação do 
ELOSAÚDE como uma nova entidade 

separada da ELOS
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ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL

 Com a definição da retomada do patrocínio da 

Tractebel Energia à Fundação ELOS, foram aprovadas algu-

mas alterações no Estatuto Social da Fundação. O Objetivo 

foi atender ao disposto nas Leis Complementares n° 108 e 

109, ambas de 29 de maio de 2001, que tratam da normatiza-

ção do sistema de Previdência Complementar.

 O novo texto estatutário passou a vigorar a partir de 

04 de março de 2008, data da publicação no Diário Oficial da 

União – DOU, da Portaria n° 2.112.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

>> a ELOS poderá administrar vários Planos Previdenciários 

vinculados a outras Patrocinadoras;

>> definição mais clara dos órgãos de administração e fiscal-

ização da ELOS: Conselho Deliberativo (que é como passa a 

ser chamado o Conselho de Curadores), Diretoria Executiva 

e Conselho Fiscal;

>> nova constituição do Conselho Deliberativo e Diretoria Ex-

ecutiva;

>> determina requisitos mínimos para os componentes dos 

órgãos de administração e fiscalização;

>> os membros da Diretoria Executiva não podem mais fazer 

parte do Conselho Deliberativo.

ACESSE O ESTATUTO NA ÍNTEGRA 

Acesso o link superior “A ELOS” e depois em “Estatuto”

www.elos.org.br/portal/area_livre/elos/estatuto.pdf

Para cópias impressas do Estatuto, contatar em: 

0800 7097576 ou (48) 2107-7500.

 O Regulamento do Plano BD-ELOS/ELETROSUL so-

freu algumas alterações, para atender ao disposto na Res-

olução CGPC n° 19/2006, que trata do direito ao Benefício 

e da Portabilidade. A Portabilidade diz respeito a forma de 

transferência e recebimento dos valores  das contribuições 

pessoais, efetuadas pelos participantes ao Plano. 

 

 As alterações valem a partir de 07 de janeiro de 

2008, data da publicação no Diário Oficial da União – DOU, 

da Portaria n° 1.995. 

 ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO PLANO BD-ELOS/ELETROSUL

   Caso o Participante se desligue da ELETROSUL e seja 
elegível a um benefício, pode optar entre receber tal bene-
fício ou resgatar suas contribuições pessoais ou ainda portar 
estas contribuições pessoais para outro Plano. Só não pode 
exercer o direito ao resgate ou à portabilidade o Partici-
pante que estiver ou entrar em gozo de benefício (Artigos 
48, 49 e 52 do Regulamento do Plano BD-ELOS/ELETROSUL).

   Caso o Participante se desligue da ELETROSUL, opte pelo 
Resgate e tenha valores portados de outra Entidade; e se 
estes valores foram portados de uma Entidade Fechada 
(Fundação), obrigatoriamente também deverão ser porta-
dos para outra Entidade Fechada ou Aberta; agora, se foram 
portados de uma Entidade Aberta (Banco ou Seguradora), 
podem ser resgatados ou portados, de acordo com a escolha 
do Participante. (Artigo 52 do Regulamento do Plano BD-
ELOS/ELETROSUL)

   Caso o Participante se desligasse da ELETROSUL e 
fosse elegível a um benefício era obrigado a receber 
tal benefício.

   Caso o Participante se desligasse da ELETROSUL e 
tivesse valores portados de outra Entidade, tanto de 
uma Entidade Fechada (Fundação) quanto de uma Enti-
dade Aberta (Banco ou Seguradora), estes valores por-
tados deveriam obrigatoriamente também ser portados 
para outra Entidade, ou seja, o Participante não podia 
resgatar os valores portados.

CONFIRA AS ALTERAÇÕES

Como era Como ficou
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 ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO PLANO BD-ELOS/TRACTEBEL

 A ELOS já vinha utilizando a URE no cálculo da contri-

buição do Aposentado, só que quando foi aprovada a formal-

ização do patrocínio da Tractebel Energia ao Plano BD-ELOS/

TRACTEBEL, por força do Regulamento, tivemos que alterar a 

forma de cálculo da contribuição, com a utilização do valor 

máximo do Salário de Contribuição ao INSS, sendo que ago-

ra estamos voltando a condição normal, ou seja, a mesma 

condição que vinha sendo adotada desde 2004.

Com esta nova aprovação encerraram-se todas as pendências 

regulamentares do Plano BD-ELOS/TRACTEBEL.

ACESSE O REGULAMENTO DO PLANO 
BD-ELOS/TRACTEBEL NA ÍNTEGRA: 

Disponível no site da ELOS: 
http://www.elos.org.br/portal/area_livre/

beneficios/REG_PLANO_BD_ELOS_TBEL.pdf

Quem quiser uma cópia impressa, favor entrar em 
contato com a Fundação, através dos telefones:

0800 7097576 ou (48) 2107-7500.

Atenção 

 As alterações do Regulamento são aplicáveis apenas 

aos Participantes que ainda estão em atividade na Patroci-

nadora ELETROSUL ou Autopatrocinadores, não atingindo 

aqueles Participantes que já recebem a Complementação de 

Aposentadoria pela ELOS.

 O Regulamento do Plano BD-ELOS/TRACTEBEL, sofreu 

alterações, para adequação de algumas situações. 

 As alterações passaram a valer a partir do dia 19 de 

novembro de 2008, data da publicação no Diário Oficial da 

União (DOU).

Confira as mudanças

>> formalização da instituição da Unidade de Referência ELOS 

(URE-BD), com alteração no valor da contribuição do aposen-

tado à Elos e no valor do Auxílio Funeral;

>> o reajuste dos benefícios será efetuado no mês de junho de 

cada ano, aplicado sobre a Complementação devida em maio;

>> o Participante que inscrever um novo dependente na Elos, 

terá o valor da Complementação de Pensão ou do Auxílio Re-

clusão revisto, de acordo com o direito do dependente. Caso 

o Participante não deseje que seja revista a Complementação 

de Pensão ou Auxílio Reclusão, deverá pagar um valor a título 

de “jóia de inscrição de dependente beneficiário”, calculada 

pelo atuário. 

ACESSE O REGULAMENTO DO PLANO 
BD-ELOS/ELETROSUL NA ÍNTEGRA: 

Regulamento do Plano BD-ELOS/ELETROSUL: no link 
“Benefícios” e depois “Regulamentos”

www.elos.org.br/portal/area_livre/benefi-
cios/REG_PLANO_BD_ELOS_ESUL.pdf

Para cópias impressas do Estatuto e do Regulamen-
to do  Plano BD-ELOS/ELETROSUL, contatar em: 

0800 7097576 ou (48) 2107-7500.
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acréscimo de 3,41% em relação a 31/12/2007. A rela-

ção entre o total do Ativo e o crescimento das Reservas 

Matemáticas é demonstrado a seguir, com base nos da-

dos do Balanço Patrimonial.

II. DESEMPENHO ATUARIAL E ECONÔMICO-FINANCEIRO

A. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E RENTABILIDADE

 O Balanço Patrimonial apresentado neste 

relatório demonstra um crescimento do Ativo de 3,22% 

em relação a 2007 (levando em consideração os dois Pla-

nos).

 Considerando o Ativo Líquido Previdenciário e 

através da taxa média obtida pela Taxa Interna de Retor-

no (TIR), calculada pelo fluxo de caixa mensal, tivemos 

os seguintes resultados por Plano : 

 Plano BD-ELOS/ELETROSUL : em termos nomi-

nais, a rentabilidade líquida obtida foi de  7,51% contra 

uma expectativa atuarial média  de 12,55%, sendo que, 

em termos reais (descontando-se o INPC do período, 

7,20%), representou obter mais 0,30% contra uma ex-

pectativa atuarial de mais 5,00% a.a.

 Plano BD-ELOS/TRACTEBEL: em termos nomi-

nais, a rentabilidade líquida obtida foi de 8,51% contra 

uma expectativa atuarial média de 13,70%, sendo que, 

em termos reais (descontando-se o INPC do período, 

7,20%), representou obter mais 1,15% contra uma ex-

pectativa atuarial de mais 6,00% a.a.

B. RESERVAS TÉCNICAS, MATEMÁTICAS E RESULTADO ATUARIAL

 As Reservas Técnicas (Fundo de Garantia do 

Plano de Benefícios - FGPB), conforme explicado nas 

Demonstrações Contábeis, do ponto de vista atuarial, 

atingiram em 31/12/2008, o montante de R$ 1.434.228 

mil (considerando os dois Planos), representando um 
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 Os gráficos abaixo demonstram a evolução das Reservas Técnicas e das Reservas Matemáticas e o Resultado Técni-
co no período de 1997 a 2008 em reais (R$) e em valores históricos, isto é, em valores da época sem qualquer atualização.
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Fechadas e Previdência Complementar (Dez/2008). O 

quadro abaixo mostra a carteira consolidada da Funda-

ção ELOS, com posição de dezembro de 2008 e 2007, 

e os percentuais de aplicação em cada segmento.

Informações consolidadas

 A Fundação ELOS encerrou 2008 com um pat-

rimônio contábil de R$ 1.495 bilhão (Plano Previden-

cial e Assistencial), sendo R$ 1.360 bilhão no pro-

grama de investimentos, ocupando a 42ª posição no 

ranking da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades 

 O primeiro semestre de 2008 foi marcado 

pelo contínuo agravamento da crise originada em mea-

dos de 2007 no mercado imobiliário norte-americano 

e pelo início da contaminação da economia mundial. 

 O mercado financeiro nacional foi afetado 

pelo cenário financeiro adverso decorrente do agra-

vamento da crise financeira, apresentando uma tra-

jetória ascendente das taxas de juros domésticas acom-

panhada da depreciação do real a partir de agosto.

 Os mercados acionários acusaram a perda da riqueza 

em decorrência dos prejuízos e das incertezas  associadas à 

crise financeira, que aumentam a aversão ao risco por parte 

dos investidores. 

 O mercado de capitais brasileiro (Ibovespa) encerrou 

o ano cotado aos 37.550 pontos, contabilizando perdas superi-

ores a 40%, interrompendo um ciclo de 5 anos de alta da bolsa.

III. ÁREA DE INVESTIMENTOS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
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A tabela a seguir mostra a rentabilidade auferida por cada plano 
de benefícios e pelos segmentos de aplicação em 2008.

 No gráfico abaixo podemos acompanhar a evolução do total de recursos 
administrados pela Fundação ELOS, que inclui o plano BD-ELOS/Eletrosul, BD-ELOS/

Tractebel e Assistencial.
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 O programa de investimentos do plano BD-ELOS/

ELETROSUL atingiu em 2008 um patrimônio de R$ 690.779 

milhões. Destaca-se na estrutura patrimonial um recuo do 

segmento de renda variável, conforme quadro abaixo. Essa 

redução justifica-se pelo desempenho negativo da bolsa de valores 

em virtude da crise financeira instalada nos mercados mundiais.

1. Plano BD-ELOS/ELETROSUL – dezembro de 2008
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 O plano BD-ELOS/ELETROSUL obteve em 2008 uma rentabilidade nominal dos inves-

timentos de 8,90%, ficando abaixo da meta atuarial de 12,55%.
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 O ano de 2008 mostrou um quadro pessimista para a inflação, o INPC subiu significativamente além das projeções de 

mercado, o que contribuiu para o aumento da meta atuarial. Aliado a isso o segmento de renda variável não acompanhou os 

resultados obtidos em anos anteriores, o reflexo deste cenário foi um desempenho inferior à meta atuarial.

 

 O segmento de empréstimos manteve o bom desempenho, atingindo 16,31% e superando a meta atuarial.

 

 No gráfico a seguir podemos observar a evolução histórica da rentabilidade do plano em comparação com a meta atuari-

al.

* Rentabilidade consolidada até 2003 e aberta por plano a partir de 2004.
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2 Plano BD-ELOS/TRACTEBEL – dezembro de 2008

 O programa de investimentos do plano BD-ELOS/

TRACTEBEL atingiu em 2008 um patrimônio de R$ 635.313 

milhões, apresentando uma redução em relação a 2007. Essa 

redução justifica-se pela transferências das reservas técni-

cas de 22 Partipantes Assistidos e 07 Empregados vinculados 

ao ELOSAÚDE para a Fundação PREVIG, além do desempen-

ho negativo da bolsa de valores em virtude da crise finan-

ceira instalada nos mercados mundiais. Nota-se que mais de 

80% dos recursos do plano encontram-se hoje aplicados em 

títulos de longo prazo que garantem um retorno anual supe-

rior à meta atuarial que é composta por INPC + 6% ao ano.
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 O ano de 2008 mostrou um quadro pessimista para a inflação, o INPC subiu significativamente além das pro-

jeções de mercado, o que contribuiu para o aumento da meta atuarial. Aliado a isso o segmento de renda variável não 

acompanhou os resultados obtidos em anos anteriores, o reflexo deste cenário foi um desempenho inferior à meta atuarial.

 O segmento de empréstimos manteve o bom desempenho, atingindo 16,29% e superando a meta atuarial. 

 No gráfico a seguir podemos observar a evolução histórica da rentabilidade do plano em comparação com a meta atuarial.

* Rentabilidade consolidada até 2003 e aberta por plano a partir de 2004.
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IV. ÁREA DE SEGURIDADE

A. EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PARTICIPANTES

Os participantes “Em opção”, do quadro acima, referem-se aos participantes que se desli-

garam da Patrocinadora e que ainda não haviam optado por qualquer benefício na ELOS.
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No gráfico a seguir, apresentamos a relação entre Participantes Ativos e Assistidos.

B. DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS POR FAIXA ETÁRIA

 Pelo gráfico abaixo verifica-se que a massa de Par-

ticipantes Ativos localiza-se entre as idades de 41 a 50 anos, 

sendo mínima a quantidade de participantes com idade supe-

rior a 60 anos, ocorrendo idades entre 21 e 71 anos.

 Do contingente ativo de 1.451 participantes, 1.212 

são homens (83,53%) e 239 são mulheres (16,47%), sendo a 

idade média geral de 43,86 anos. A idade média masculina é 

de 44,01 e feminina de 43,23 anos.
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C. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DE RENDA CONTINUADA

 Em valores históricos, comparando-se dezembro de 2007 e dezembro de 2008, constata-se um acrésci-

mo de 8,33% em relação ao total da Folha de Benefícios de Renda Continuada e o valor médio dos benefícios 

em 8,04% com relação ao valor médio do ano anterior.

 O total de dispêndios com a Folha de Complementação de Benefícios no ano de 2008 foi 7,13% superior 

ao montante de 2007, conforme pode ser verificado no quadro abaixo:

(*) Em 2005, a ELOS começou a efetuar o pagamento da diferença relativa ao Índice de Correção do Salário 

Mínimo - IRSM, dando continuidade a este pagamento no ano de 2008. 

 Os gráficos a seguir apresentam a evolução dos valores globais de Benefícios de Renda Continuada dos dois Planos, na 

posição 31 de dezembro, de 2001 a 2008, e a evolução do valor médio dos benefícios, também de renda continuada, ambos 

apresentados em valores históricos.
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D. DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE RENDA CONTINUADA



29

 Pelos gráficos apresentados a seguir, constata-se que 

a maioria absoluta dos benefícios concedidos são decorren-

tes de Aposentadorias por Tempo de Serviço (76,90%), seguido 

pelas Pensões (15,48%) em relação à quantidade de Benefícios 

de Renda Continuada. 

 Em relação a valores (R$), estes percentuais são de 

88,35% para Aposentadorias por Tempo de Serviço seguido de 

7,15% relativo às Pensões.

Distribuição dos Benefícios de Renda Continuada em Quantidade na posição de 31/12/2008 (consolidado):
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 Distribuição dos Benefícios de Renda Continuada em Reais (R$) na posição de 31/12/2008 (consolidado):

 No gráfico seguinte, temos a distribuição dos 

Benefícios de Renda Continuada por Faixa de Ren-

da, apurados em 31 de dezembro de 2008, onde pode-

se verificar que a concentração dos benefícios está 

localizada na faixa que vai até a renda de R$ 2.386,46 (valor 

da URE  Unidade de Referência ELOS-BD em dez/2008), repre-

sentando 50,66% dos beneficiários, seguida de 41,76% de ben-

eficiários na faixa de R$ 2.386,47 a R$ 7.159,38.
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V. ÁREA ASSISTENCIAL

A. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS

Segue abaixo os benefícios assistenciais concedidos em 2008.

A atual apólice de seguros,  foi firmada em 01/06/2008 com a Bradesco Seguros e expira 

em 31/05/2009, tendo sua renovação automática prevista por mais um ano.

B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PARTICIPANTE - FAP

Demonstramos abaixo, a posição dos recursos FAP:
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C. ELOSAÚDE

 Em 31.12.2008, o ELOSAÚDE contabilizou 4.387 participantes/usuários. A inscrição de um mesmo participante/usuário a 

planos diferentes, consolidou a posição de 5.836.

DESPESAS DO ELOSÁUDE NO ANO DE 2008

NÚMERO DE PARTICIPANTES/USUÁRIOS POR PLANO
Posição em 31 de dezembro de 2008

Em Reais
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VI. ÁREA ADMINISTRATIVA

A. ADMINISTRATIVO

 Em 2008 foram realizadas reformas nos dois andares 

ocupados pela ELOS, em sua sede em Florianópolis, com o 

objetivo de disponibilizar melhores condições de trabalho e 

atendimento aos empregados e Participantes da Fundação. 

Um novo espaço foi criado exclusivamente para o atendimento 

aos participantes, e os setores que são mais exigidos nestes 

serviços foram concentrados na sobreloja, facilitando o deslo-

camento e ampliando espaços para quem precisa de atenção 

personalizada. Desta forma criamos condições ainda melhores 

de atender a todos com o conforto e a eficiência merecidos.

B. RECURSOS HUMANOS

 Com o retorno do Patrocínio da Tractebel Energia a 

ELOS, verificou-se a necessidade de alteração na estrutura 

organizacional da Fundação. Para tanto, a Gerência de Con-

troladoria, que é responsável pela área administrativa e de 

controle e processos da Fundação, passou a ser subordinada a 

Superintendência, bem como o ELOSAÚDE que passou também 

a ser subordinada a Superintendência, com o objetivo de re-

alizar todos os ajustes necessários para a sua transferência a 

nova Entidade, que está em processo de criação.

 Tomando como princípio que para prestarmos um 

atendimento de qualidade e que supere as expectativas de 

nossos participantes, precisamos ter não somente empregados 

qualificados, mas também empregados motivados. Neste con-

texto, a ELOS no ano de 2008 realizou algumas atividades com o 

intuito de estabelecer novas ferramentas de Recursos Humanos 

que permitam avaliar, desenvolver e motivar seus empregados.

Para tanto, no ano passado a ELOS trabalhou na implantação 

de um Sistema de Avaliação de Desempenho, considerando-a 

uma importante ferramenta de Gestão de Pessoas que propor-

ciona uma análise sistemática do desempenho dos emprega-

dos em função das atividades que realizam, das metas estab-

elecidas, dos resultados alcançados e dos seus potenciais de 

desenvolvimento.

 Segue abaixo novo Organograma da Fundação:
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 Esta implantação se dará de forma gradativa, onde 

nesse primeiro momento os empregados da ELOS tiveram 

suas avaliações pautadas em quesitos como: melhoria con-

tínua no processo de trabalho, disponibilidade e interesse 

nas atividades desempenhadas, contribuição para agrega-

ção de valor a sua área, atendimento a clientes internos 

e externos e gerenciamento de sua carreira. E num segun-

do momento será agregada a esta, a relação com as metas 

e resultados alcançados e ao desempenho efetivo de suas 

atividades de acordo com o Plano de Cargos e Remuneração.

 Dando continuidade a este trabalho, foi 

iniciado um estudo para implantação de um novo plano de 

cargos e remuneração, compatível com as necessidades at-

uais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e 

alinhada a nova estrutura, as estratégias e os processos da 

ELOS. Dentre os objetivos deste projeto destacam-se, o esta-

belecimento de uma estrutura de cargos baseada em respon-

sabilidades, conhecimentos e contribuição para os resultados 

da Fundação, alinhamento das políticas e programas de remu-

neração às práticas de mercado e às necessidades atuais e fu-

turas da ELOS e a efetivação da transparência e continuidade 

das práticas de Recursos Humanos.

C. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 O quadro abaixo apresenta as despesas administrativas segregadas po Planos (BD-

ELOS/ELETROSUL, BD-ELOS/TRACTEBEL E ELOSAÚDE) despendidas no ano:

A Fundação ELOS iniciou o ano de 2008, com seu quadro de pessoal composto por 25 funcionários, 01 

contratado e 01 terceirizado. Em agosto/setembro contratou mais 02 terceirizados para a Gerência do 

ELOSAÚDE. O ano foi encerrado com o quadro de funcionários assim distribuído:
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C. ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

SISTEMAS ÁREA FINANCEIRA

A Fundação ELOS buscou no mercado nacional uma solução 

de sistemas capaz de atender as necessidades de gerencia-

mento e operação da Área Financeira. O software escolhido 

foi o sistema da CM Soluções conhecido como TotalPrev. Foram 

contratados os módulos necessários para Área Financeira: 

Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesoura-

ria, Orçamento, Impostos, Contratos e Ativo Fixo. Com isso, 

pretende-se integrar estes sistemas com os da área de seguri-

dade, empréstimo e seguro.

SISTEMA DE DIGITAÇÃO DAS GUIAS TISS

O ELOSAUDE necessita um software para digitar e criticar 

as Guias de Atendimento TISS da sua rede de credenciados. 

A solução deve atender aos padrões especificados pela ANS, 

gerar arquivo de dados no formato XML, utilizar banco de da-

dos Oracle e ser impreterivelmente projetado para a Internet. 

Foi contratado o software Galenus, da empresa Inside System, 

por ser uma solução que atende a estes requisitos.

ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DO ELOSAUDE PARA FAIXAS ETÁRIAS

Precisou-se adaptar os sistemas internos da Fundação par 

atender às novas demandas dos planos de saúde do ELOSAUDE. 

O sistema previamente estruturado não previa planos por faixa 

etária. Esta atualização demandou bastante esforço conjunto 

entre a Gerência de Informática e também da Gerência do 

ELOSAUDE.

PRIMEIRAS ELEIÇÕES INFORMATIZADAS DA FUNDAÇÃO ELOS

Na eleição da ELOS em 2008, foram disponibilizadas para os 

participantes, duas opções de voto: eletrônico via Internet, 

para a qual foi contratada uma empresa especializada e tam-

bém a opção da cédula. Para o controle e apuração da vota-

ção em cédulas, foi desenvolvido um sistema para a Fundação 

ELOS que agilizou e deu transparência ao processo de apura-

ção e manteve em sigilo os votos dos participantes.

ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Em busca sempre de um melhor atendimento aos participantes, 

na disponibilização ágil de informações e pensando sempre 

na atualização constante, a Fundação ELOS padronizou seu 

parque de computadores em 1 GB de memória RAM além da 

aquisição de monitores LCD para todas as estações de trabalho.

REDE WIRELESS

Foi implementada na ELOS uma rede de dados sem fio (Wire-

less), que aos poucos poderá incrementar o acesso de novas 

máquinas à rede já existente.

CFTV/CONTROLE ACESSO/SEGURANÇA

Foi implementado na ELOS um novo e completo siste-

ma de segurança composto de equipamentos de circuito 

fechado de televisionamento (CFTV), fazendo o moni-

toramente interno e externo dos andares da Fundação, 

alarme e sensores de presença, temperatura e fumaça.

REDE CABEADA

Atualização da rede estruturada da Fundação ELOS 

para categoria 6. Com a atualização do layout da em-

presa, decidiu-se melhorar a rede interna da Funda-

ção ELOS, saindo da categoria 5 para a categoria 6, 

conforme normas internacionais. Desta forma, com a atual-

ização gradual do parque de máquinas, poderemos operar 

em velocidades de banda maior que na rede interna anterior.

DATA CENTER

O novo Data Center (conhecido antigamente como CPD) da 

Fundação ELOS foi construído para resistir ao máximo os prob-

lemas de incêndio, alagamentos e outros que por ventura pos-

sam surgir. Ele possui controle de acesso digital. Foi centraliza-

do nele toda a parte de dados, voz e segurança da Fundação.
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