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LC 109/2001

Objetivos da Ação do Estado (art.3º)
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 disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades,

compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de

desenvolvimento social e econômico-financeiro;

 determinar padrões mínimos de segurança econômico-

financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios

 assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às

informações relativas à gestão de seus respectivos planos de

benefícios;

 proteger os interesses dos participantes e assistidos.



LC 109/2001

Planos de benefícios
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(Art. 6o ) As EFPC somente poderão instituir e operar planos de 

benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as 

normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador.

(Art. 7º) Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados 

pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar 

transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro 

e atuarial.

Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de 

benefícios nas modalidades de BD, CD e CV, bem como outras formas 

de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e 

possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.



LC 109/2001

Aplicação de Recursos
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(Art. 9º) As EFPC constituirão reservas técnicas, provisões

e fundos, de conformidade com os critérios e normas

fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1o A aplicação dos recursos correspondentes às

reservas, às provisões e aos fundos será feita conforme

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional

(Resolução CMN nº 3.792, dispõe sobre aplicação de

recursos garantidores)

.



• A EFPC deve definir a Política de Investimentos para aplicação 
dos recursos de cada plano de benefícios;

• Elaborada pela DE e aprovada CD;

• Alocação de recursos e limites diferenciados por segmento de 
aplicação;

• Meta de rentabilidade para cada segmento;

• Metodologia e critérios para avaliação dos riscos;

• Princípios de responsabilidade socioambiental.

Política de Investimentos por Plano 

de Benefícios ((art. 16)

6



Proposta de Regulamentação

de Perfil de Investimentos
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• Planos CD e CV poderão oferecer perfis de investimentos com 

exposição a riscos diferenciadas;

• Uma política de investimentos para cada perfil;

• Orientar os participantes e instituir procedimentos que possibilitem 

verificar a adequação da opção ao perfil escolhido;

• Identificar cotas correspondentes a frações ideais do patrimônio 

afeto a cada perfil de investimento;

• Demonstrar a existência de mecanismos de controle interno 

suficientes para garantir a segregação dos recursos;

• Evitar denominações de perfis que gerem falsas expectativas.



Carência normativa em relação a perfis de investimentos

• Maior regulamentação pelo CNPC e pelo CMN 
(eventual ajuste nos já aprovados)

• Manutenção do caráter previdenciário

• Compatibilidade com o desenvolvimento do país e 
investimento de longo prazo;

• Modalidade de Plano (nova);

• Submassas;

• Segregação patrimonial (Patrimônio de Afetação).

Considerações Gerais 1 
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Previsões no Regulamento do Plano de Benefícios 
visando proteger o participantes e assistidos.

• Previsão em regulamento da existência de perfis;

• Nome do perfil não deve criar expectativas;

• Migração entre perfis (prazo e forma)****;

• Migração obrigatória associada ao ciclo de vida;

• Investir em comunicação ao Participante (Riscos 
envolvidos, rentabilidade ...);
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