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1. Objetivo
Este relatorio tern por objetivo fundamentar as premissas atuariais utilizadas na
Avaliaggo Atuarial do exercicio de 2016 do Plano Executivo Federal — ExecPrey e LegisPrev,
conforme determina a Resolug5o CGPC n° 18, de 28 de margo de 2006, que estabelece os
parannetros tecnicos atuariais para estruturagao de piano de beneficios de Entidades Fechadas
de Previdencia Complementar — EFPC.
De acordo corn a norma, se faz necessario justificar a adock das hipoteses utilizadas
nas avaliagbes atuariais dos pianos, no intuito de atestar se as premissas biornetricas,
demogrAficas, econornicas e financeiras, estao adequadas as caracteristicas da sua massa de
participantes e assistidos, e ao regulamento do piano de beneficios, de forma a manter o seu
equilibrio ao longo do tempo.

2. Justificativas
0 objetivo principal da Avaliagki Atuarial é dimensionar os compromissos do piano de
beneficios, utilizando hipOteses biornetricas, demograficas, economicas e financeiras, a fim de
estabelecer o piano de custeio necessario para manter o equilibrio e a solvencia atuarial do
mesmo.
Os calculos atuariais efetuados numa Avaliack Atuarial envolvenn projegoes acerca de
parametros, tais como salkios, beneficios, juros, inflagao, nnortalidade, invalidez, rotatividade,
entrada em invalidez, dentre outros, dos quais devera ser verificada a aderencia ao perfil dos
pianos de beneficios.
Para a utilizag5o de determinadas premissas nunna avaliack atuarial, é preciso observar
a sustentabilidade da hipOtese considerando-se o longo prazo das projegoes. No curto prazo
elas podenn no ser necessariamente realizadas. Portanto, é necesskio um acompanhamento
para confirmag5o ou alteragao das premissas atuariais adotadas nunn aculo atuarial para nao
comprometer o equilibrio financeiro-atuarial dos pianos de beneficios.
Adiante, seguem as justificativas atuariais utilizadas na avaliag5o atuarial de 2016
elaboradas pela FUNPRESP-EXE, aplicadas aos pianos ExecPrev e Legisprev.

3

EU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNP11. - -SP
ANOS

2.1. Taxa real anual de juros reais
Conforme preve a Nota Tecnica Atuarial — NTA dos Pianos, na avaliagao atuarial a
hipotese de taxa de juros é utilizada para determinar o custeio e as reservas correspondentes
aos beneficios do Fundo de Cobertura dos Beneficios ExtraordinArios — FCBE, correspondentes
ao Aporte Extraordinario de Aposentadoria Normal — AEAN, Pensao por Morte de Assistido e
Beneficio de Sobrevivencia, bem como para o calculo das rendas mensais, por equivalencia
atuarial, correspondentes aos beneficios programados nos quais as contas sao de natureza
individual e o piano é na modalidade de Contribuick Definida, em que nao ha garantia de
rentabilidade dos recursos.
De acordo corn a Resoluck CGPC n° 18/2006 e alteragOes, a EFPC podera adotar taxa
de juros real anual limitada ao intervalo compreendido entre 70% (setenta por cento) da taxa
de juros parametro e 0,4% (quatro decimos por cento) ao ano acima desta taxa de referencia,
que correspondente aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Media l for o mais
pr6ximo a duragao do passivo dos pianos.
A duragao do passivo dos pianos é calculada pela media ponderada dos fluxos de
pagamentos de beneficios de cada piano, liquidos de contribuicOes incidentes sobre esses
beneficios. Sendo assim, utilizamos a base cadastral de 25.284 Participantes Ativos Normais no
piano ExecPrey e 230 no LegisPrev, posicionada em 30/11/2016 corn os dados financeiros de
saldos de contas individuals projetados para 31/12/2016, para fins de projecao dos fluxos dos
beneficios dos pianos.
De acordo corn os fluxos de beneficios projetados, apuraram-se os valores de 45 e 48
anos para os pianos ExecPrey e LegisPrev, respectivannente. Esses valores sAo justificados pois
os beneficios considerados no calculo sao aqueles cujo nivel ou valor sao previamente
estabelecidos em regulamento e o custeio determinado atuarialmente. Nesse contexto,
consideraram-se apenas os fluxos dos Beneficios de Sobrevivencia, Pensao por Morte de
Assistido e Aporte Extraordinario de Aposentadoria Normal — AEAN.

I Estrutura a Termo de Taxa de Juros Media: media de tres anos das Estruturas a Termo de Taxa de Juros
diarias baseadas nos titulos publicos federais indexados ao Indice de Prego ao Consumidor Amplo — IPCA,
publicada anualmente pela PREVIC, conforme Resolugk MPS/CNPC n° 15, de 19/11/2014.
01\-1
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0 Beneficio de Sobrevivencia é aquele concedido ao assistido que sobreviver alem da
expectativa media de vida calculada na data da concessao do beneficio da Aposentadoria
Normal, Aposentadoria por Invalidez e Pensao por Morte.
Dessa forma, o Beneficio de Sobrevivencia é apenas concedido apas findos os beneficios
de aposentadoria ou pensao do assistido, os quais so todos pagos por prazo determinado
correspondente a expectativa de vida do participante calculada na data da concessao do
respectivo beneficio.
Ja a Pensao por Morte do Assistido corresponde ao beneficio pago aos beneficiarios do
participante que tenha se tornado assistido e, posteriormente, tenha falecido. Finalmente, o
AEAN corresponde a urn acrescimo na Reserva Acumulado do Participante — RAP, em
decorrencia da concessao da Aposentadoria Normal, para fins de calculo do beneficio. No
entanto, o inicio da obrigagao do piano corn este AEAN se cla apenas ao final de todo o consumo
da RAP do participante corn o pagamento da Aposentadoria Normal.
Portanto, alem de se tratar de urn piano novo, todos as beneficios descritos acima so
pagos posteriormente a concessao de outros beneficios de aposentadoria ou pensao, apos findo
o prazo de pagamento ou apOs o total consumo de reservas correspondentes. Portanto, verificase que a Duractio do Passivo do piano é bastante longa. Alie-se a isso a tabua de mortalidade
geral utilizada na avaliagao atuarial do piano corn escala geracional, prevendo aumento da
longevidade a medida que se distanciam as projegdes da data-base dos calculos.
Pelos valores calculados, de acordo corn a Portaria Previc n° 186, de 28 de abril de 2016,
a taxa de juros parametro de ambos os pianos é de 6,30% a.a. Dessa forma, a hipOtese de juro
real anual adotada na avaliagao atuarial de 2016 deve estar dentro do intervalo compreendido
entre 4,41% (limite inferior) e 6,70% (limite superior).
Cabe salientar que a determinacao do referido intervalo leva em conta a media dos
oltimos tres anos das Estruturas a Termo de Taxa de Juros — ETTJ diarias baseadas nos titulos
publicos federais indexados ao indice de Prego ao Consumidor Amplo — IPCA, apesar da
Resolugao CGPC n° 18/2006 determinar que a taxa de juros real anual, a ser utilizada como taxa
de desconto para apuragao do valor presente dos fluxos de beneficios e contribuicoes de urn
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piano de beneficios, deve corresponder ao valor esperado da rentabilidade futura de seus
investimentos.
Uma vez que o horizonte dos calculos realizados em uma avaliagao atuarial é de longo
prazo, deve ser observada nos prOximos anos a sustentabilidade dessa premissa, conforme
determina o normativo citado. Portanto, a taxa de juros admitida nas projegoes atuariais dos
pianos de beneficios devera corresponder ao valor esperado da rentabilidade futura dos
investimentos.
Pelo Estudo de Convergencia de Taxa de Juros, a hipOtese de juro real utilizada na
avaliagao atuarial de 2016 dos pianos de beneficios administrados pela FUNPRESP-EXE foi de
4,41% a.a., valor mais proximo de 4,00% a.a. anteriormente utilizado, e em virtude da
necessidade de se atender o intervalor previsto na Portaria n2 186/2016.

2.2. Tabua de Mortalidade Geral
De acordo com o que determina a Resoluck) CGPC n 2 18, de 28/03/06, a tabua
biometrica utilizada para projecao da longevidade dos participantes e assistidos do piano de
beneficios sera sempre aquela mais adequada a respectiva massa, no se admitindo, exceto para
a condicao de invalidos, tabua biometrica que gere expectativas de vida completa inferiores as
resultantes da aplicagao da tabua AT83.
A FUNPRESP-EXE utiliza a tabua geracional RP20002, com aplicagao da escala AA3 de
reducao das probabilidades de mortes futuras, visando incorporar no calculo atuarial a
tend8ncia esperada de reducoes futuras na mortalidade dos servidores. A tabua referida possui
expectativas de vida superiores a tabua limite AT83, conforme demonstrado na Tabela 1,
estando adequada a sua utilizacao corn o que determina o normativo citado.
I apeia 1: txpectauvas compietas ae viaa ao nascer
RP2000RP2000AT83AT83 —
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
86,03
86,36
78,69
84,28
Fonte/Elaborag'ao: FUNPRESP-EXE/GEBEN

Society of Actuaries. The RP-2000 Mortality Table Report. 2000.
Escala que prev'e aumento das probabilidades de sobrevivencia a medida que se distancia da data-base
de construcdo da Wpua de mortalidade.
2

3
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Adicionalrnente, a Resolug5o n9 18/2006 determina que a utilizag5o da tabua biometrica
devera ser atestada por meio de estudo especifico, cujos resultados comprovem a aderencia,
nos tr8s CrItimos exercicios, entre o comportamento demografico da massa de participantes e
assistidos vinculados ao piano e a respectiva tabua biometrica utilizada.
Adicionalmente, alem de estabelecer orientagOes e procedimentos a serem adotados
na realizaggo dos estudos tecnicos que visem atestar a adequagao e aderencia de hipoteses dos
pianos de beneficios, a norma determina que se constatada a impossibilidade da elaborag5o de
tais demonstragoes, deverao constar no estudo tecnico as justificativas e resultados que tenham
levado a essa conclus5o.
Portanto, ainda no se tern estatisticas suficientes de morte dos participantes e
assistidos vinculados aos pianos para a realizacao do estudo de aderencia. Ora, um estudo de
ader8ncia de tabua de mortalidade tern o objetivo de se verificar a qualidade do ajuste entre as
taxas de morte por idade de uma determinada tabua e as taxas brutas de mortes verificadas
numa populacdo, conforme exemplificado no Grafico 1.

Grafico 1: Exemplo de analise grafica de taxas de morte observadas e esperadas
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Fonte/Elaborag5o: FUNPRESP-EXE/GEBEN
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No exemplo acima tennos a analise grafica dos valores observados de taxas brutas de
mortalidade de uma determinada populagao em comparagao corn tres tabuas de mortalidade.
0 objetivo é escolher uma tkua que melhor se ajuste aos valores observados. Adicionalmente,
testes estatisticos devem ser aplicados para se verificar qual curva ou tabua mais se adequa aos
dados observados.
No caso da Funpresp-Exe, ate o momento verificamos apenas 6 (seis) ocorrencias de
morte e apenas 1 (uma) invalidez no piano ExecPrey e nenhuma ocorrencia no LegisPrev, sendo
estatisticamente impossivel a elaboragao de urn teste de aderencia consistente corn a atual
populag5o do piano.
Dessa forma, optou-se pela utilizag"ao da tabua RP2000 geracional ate que se tenham
estatisticas suficientes para a realizag5o do estudo de comprovag'ao de aderencia da tabua
populagao de participantes e assistidos deste piano, alem de ser uma das tabuas mais longevas
utilizadas no mercado previdenciario brasileiro.

2.3. Tabua de Mortalidade de Invalidos
Em relagao a Tabua de Mortalidade de Invalidos, foi utilizada na avaliag5o atuarial a
Experiencia do Regime Geral de Preyidencia Social4 como proxy da mortalidade dos pa rticipa ntes
invalidos dos pianos da FUNPRESP-EXE. Da mesma forma, como a Tabua de Mortalidade Geral,
ainda nao se tern estatisticas suficientes para a elaboragao de urn estudo de aderencia
especifico. Portanto, recomenda-se que esta experiencia ora utilizada seja mantida ate a
possibilidade de realizack do referido estudo.

2.4. Tabua de Entrada em Invalidez
A premissa de entrada em invalidez utilizada na avaliag5o atuarial foi construida a partir
da recente experiencia observada dos servidores ptIblicos federais civis do Poder Executivo, cujo
estudo foi elaborado em virtude da avaliag5o atuarial inicial do Plano ExecPrey. Tai experiencia
foi utilizada para ambos os pianos, uma vez que no se tern ainda observagoes de invalidez tanto
no ExecPrev quanto no LegisPrev. A premissa deve ser mantida ate que se tenha historic° de

Ribeiro, A.J.F. Urn estudo sobre mortalidade dos aposentados por invalidez do Regime Geral da
Previdencia Social (RGPS). Tese (Doutorado em Demografia), CEDEPLAR-UFMG. Belo Horizonte, 2006.

4

8

SEU FUTURO, NOSSO PRESENTS

FUNPR S
ANOS
ocorrencias de invalidez entre os participantes, para realizagAo do estudo de aderencia desta
hipotese atuarial.

2.5. Crescimento salarial
A regulamentag5o determina que a EFPC deve solicitar manifestag5o por escrito sobre
a fundamentagao da utilizag5o das hipoteses economicas e financeiras que guardam relag5o
corn as atividades dos patrocinadores. Em geral, essas hipoteses se referem a taxa de
rotatividade e ao crescimento real dos salarios dos participantes. De forma conservadora, a
hipotese de rotatividade foi mantida nula na presente avaliag5o atuarial, considerando que
havera compromissos dos pianos para todos os atuais participantes, sem considerar eventuais
saidas antes da concess5o dos beneficios.
Em relag5o a evolug5o salarial, de acordo corn a recomendag5o da ultima auditoria
atuarial, no foi considerado crescimento real dos salarios, uma vez que esta premissa é pouco
relevante na avaliag5o dos pianos, pois as provisoes maternkicas correspondentes aos
beneficios em Regime de Capitalizacao dependem dos atuais saldos de conta dos participantes
e no da variavel salarial. Alern disso, para a definicao do custeio desses beneficios para o ano
seguinte, considera-se que o Salado de Participag5o tera crescimento real nub, corn o salario
variando na mesma proporg5o do teto do RGPS.
Já os beneficios em Regime de Repartic5o de Capital de Cobertura, decorrentes de
invalidez e nnorte, tern suas reservas fundadas ano a ano, em decorrencia da ocorrencia dos
respectivos sinistros. Portanto, nao sofrendo impacto significativo da variavel de crescimento
salarial.

3. Conclusao
0 presente Relatorio apresentou as justificativas quanto a adocao das hipoteses
bionnetricas, demogrjficas, econOmicas e financeiras, utilizadas na Avaliag5o Atuarial de 2016
dos Pianos ExecPrev e LegisPrev, em face dos normativos vigentes, em especial a Resolug5o
MPS/CGPC n° 18/2006 e Resolugao MPS/CGPC n° 13/2004.

cy\-J
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Conclui-se que as premissas atuariais adotadas est5o enquadradas na legislag5o vigente
e atendem aos padroes das boas prkicas atuariais, dadas as restrigbes apresentadas referentes
ao curto prazo de funcionamento dos pianos.
Por fim, salientannos que outras hipoteses no apresentadas nesse relatorio no foram
consideradas na avaliag5o atuarial de 2016 dos pianos ExecPrey e LegisPrev.

----Brasa, 13 de margo de 2017

Cicero Rafael Barros Dias
/Atuario MIBA 1348

Crist
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avid Mansur

Atukia MIBA 2064

10

