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1. Introdução 

O presente parecer atuarial apresenta os resultados obtidos na auditoria atuarial 
realizada pela Atuarh Consultoria Atuarial referente ao Plano Executivo Federal (CNPB nº 
2013.0003-83) administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE. 

2. Objetivo e escopo da auditoria atuarial 

A auditoria atuarial realizada teve por objetivo analisar a avaliação atuarial de 
encerramento do exercício de 2017 do Plano Executivo Federal (ExecPrev), verificando-se, 
principalmente, a coerência e a consistência do cadastro de participantes ativos e assistidos, 
a adequação dos regimes financeiros e métodos de custeio adotados para cada benefício do 
plano, as hipóteses atuariais adotadas e os resultados da avaliação atuarial apurado pelo 
Atuário do Plano, mais especificamente o montante das provisões matemáticas e do custeio 
do plano. 

3. Relação dos dados e informações utilizados  

Para a realização desta auditoria atuarial, foram considerados os seguintes documentos 
fornecidos pela FUNPRESP-EXE: 

i) Parecer da avaliação atuarial de 2017; 
ii) Balancete analítico de 31/12/2017; 
iii) Saldos dos fundos e provisões matemáticas em 31/12/2017; 
iv) Arquivos contendo a base cadastral dos participantes ativos, assistidos e 

beneficiários utilizado na elaboração da avaliação atuarial de 2017; 
v) Nota técnica atuarial; 
vi) Estatuto da Entidade; 
vii) Regulamento do plano vigente; e 
viii) Estudos técnicos de adequação que subsidiaram a adoção das hipóteses e 

premissas atuariais. 

4. Base cadastral 

O gerenciamento dos riscos inerentes ao cadastro de participantes, assistidos e 
beneficiários do plano de benefícios é de fundamental importância para a precisão do cálculo 
das obrigações e custeio de um plano de benefícios. Cabe à entidade garantir 
permanentemente a confiabilidade e atualização de seu conteúdo, de forma que a base 
cadastral contenha todas as informações com a qualidade necessária para a execução dos 
cálculos atuariais e para a realização de testes estatísticos de acompanhamento das 
respectivas hipóteses atuariais. 

Dessa forma, é fundamental que a Entidade realize periodicamente campanhas de 
recadastramento, solicitando informações por meio de formulários adequados às 
características de cada plano, e também, oriente os participantes e assistidos dos planos de 
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benefícios quanto à necessidade de manter permanentemente atualizado o seu cadastro e o 
de seus respectivos beneficiários. 

Cabe ao atuário realizar crítica detalhada da base cadastral utilizada na avaliação 
atuarial, emitindo opinião sobre a sua qualidade e atualização, bem como recomendando, se 
for o caso, os procedimentos para a sua adequação às necessidades do cálculo atuarial. 

Os dados individuais dos participantes ativos, assistidos e beneficiários utilizados 
nesta auditoria atuarial, os mesmos utilizados na avaliação atuarial, estão posicionados em 
30/11/2017, com os saldos de conta individuais projetados para 31/12/2017. Nos quadros 1 
e 2, a seguir, são apresentadas estatísticas descritivas da base de dados. 

Quadro 1 – Estatísticas Descritivas Participantes Ativos  

Estatísticas Ativo 
Normal 

Ativo 
Alternativo 

Quantidade 35.838 12.080 
Salário de Participação médio (R$) 4.303,92 4.130,61 
Contribuição média (R$) 363,02 337,70 
Idade média (em anos) 36,42 40,88 
Tempo médio de plano (em anos) 1,94 1,42 
Tempo médio de serviço público (em anos) 2,76 8,76 
Reserva Acumulada de Participante (RAP) média (R$) 13.105,16 - 
Reserva Acumulada Suplementar (RAS) média (R$) 4.602,95 2.865,53 

Fonte/Elaboração: Funpresp-Exe / Atuarh 
 

Quadro 2 – Estatísticas Descritivas Aposentados e Beneficiários 
Estatísticas Aposentado por Invalidez Pensionistas 
Nº de participantes 4 8 
Benefício médio (R$) 2.655,96 1.274,41 
Idade média (em anos) 42,20 45,05 

Fonte/Elaboração: Funpresp-Exe / Atuarh 
 

A defasagem da posição cadastral em relação às informações financeiras, que estão 
posicionadas em 31/12/2017, deve-se, segundo informações da Funpresp-Exe, ao ciclo 
operacional de recebimento dos arquivos de participantes, que ficaram disponíveis para 
entidade somente após a data da realização da avaliação atuarial.  

Conforme comentaremos a seguir, essa diferença de posição da base cadastral impacta 
o valor das provisões matemáticas e o cálculo do custeio. A projeção dos saldos individuais 
para o final do exercício minimiza esse impacto. 

A base cadastral adotada na avaliação atuarial foi submetida à análise e validação de 
sua consistência e, em nossa opinião, está adequada para execução dos cálculos atuariais, 
não sendo necessária a utilização de hipótese para preencher a inexistência de algum dado 
ou corrigir dados considerados inconsistentes.  
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5. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento dos benefícios do plano 

Nos termos da Resolução CGPC no 16, de 22.11.2005, o Plano ExecPrev é classificado 
na modalidade de contribuição definida, uma vez que os benefícios programados do plano 
apresentam características de contribuição definida.  

O regime financeiro retrata a forma de financiamento utilizada para honrar os 
compromissos assumidos com o plano de benefícios. Cada benefício do plano deve possuir 
um regime financeiro específico que seja mais adequado às características de riscos 
associados. No Plano ExecPrev, são adotados os regimes financeiros de capitalização e de 
repartição de capital de cobertura para o financiamento de seus benefícios. 

Para o custeio dos benefícios programados e do benefício por sobrevivência (relativo 
à aposentadoria normal), é adotado o regime financeiro de capitalização e, para os demais 
benefícios, todos não programados, o regime de capital de cobertura. Destaque-se que parte 
de alguns benefícios não programados é custeada pelo saldo da Reserva Acumulada pelo 
Participante (RAP), financiado pelo método de Capitalização Individual. 

O regime de capital de cobertura caracteriza-se por constituir provisões somente na 
concessão dos benefícios. No Plano ExecPrev, a cobertura da parcela dos benefícios não 
programados sob esse regime é realizada a partir do Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários (FCBE). 

O regime financeiro de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio durante o 
período da vida ativa do participante e, no caso do Plano ExecPrev, de forma individual ou 
coletiva de acordo com o benefício, induzindo ao financiamento gradual dos benefícios 
futuros. Nesse regime de capitalização, a forma de distribuição, no tempo, do custo dos 
benefícios futuros, é determinada pelos métodos de financiamento. 

No Quadro 3, são apresentados os regimes financeiros de todos os benefícios do plano 
e, para os benefícios custeados pelo regime financeiro de capitalização, são mostrados os 
métodos de financiamento utilizados na alocação dos custos anuais, conforme definidos em 
Nota Técnica Atuarial. 

No Plano ExecPrev, conforme pode ser observado no Quadro 3, são adotados os 
regimes financeiros de Capitalização para todos dos benefícios programados e para o 
Benefício por Sobrevivência. Para os demais benefícios não programados, o regime 
financeiro adotado é o de Repartição de Capitais de Cobertura, e, em nossa opinião, em 
conformidade com a Resolução CGPC nº 18 de 28/03/2006, com base em boas práticas 
atuariais correntes e adequados às características do plano de benefícios. 
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Quadro 3 – Regimes Financeiros e Método de Financiamento dos Benefícios do Plano 

Benefícios Tipo do Benefício Modalidade 
do Benefício Regime Financeiro Método de 

Financiamento 

Aposentadoria Normal Programado Contribuição 
Definida Capitalização  

Capitalização 
Individual / 
Capitalização 
Agregada (2) 

Aposentadoria por Invalidez Não Programado Contribuição 
Definida  

Repartição de 
Capital de Cobertura 
(1) 

- 

Pensão por Morte do Participante 
Ativo Normal e do Participante 
Autopatrocinado 

Não Programado Contribuição 
Definida  

Repartição de 
Capital de Cobertura 
(1) 

- 

Pensão por Morte do Participante 
Assistido     

Oriunda de Aposentado Normal Programado Contribuição 
Definida Capitalização  Capitalização 

Coletiva 

Oriunda de Aposentado por 
Invalidez Não Programado Benefício 

Definido  

Repartição de 
Capital de Cobertura 
(1) 

- 

Benefício por Sobrevivência do 
Assistido     

Após Aposentadoria Normal 
Programado Programado Contribuição 

Definida Capitalização  Capitalização 
Coletiva 

Antes Aposentadoria Normal 
Programado Não Programado Benefício 

Definido 

Repartição de 
Capital de Cobertura 
(1) 

- 

Benefício Suplementar Não Programado Contribuição 
Definida Capitalização Capitalização 

Individual 

Nota: (1) O benefício possui duas fases distintas: a primeira capitalizada que corresponde ao período pago a partir da conta 
individual do participante e uma segunda fase, financiada pelo regime de repartição de capital de cobertura, depois de 
exauridos os recursos da conta individual do participante. 
(2) Parcela referente ao Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal quando o participante fizer jus ao aporte. 
Fonte/Elaboração: Funpresp-EXE / Atuarh. 

6. Hipóteses atuariais adotadas 

A adoção de hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras nas 
avaliações atuariais que sejam adequadas às características dos seus participantes e assistidos 
é fundamental para assegurar solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro-atuarial 
dos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC).  

Por se destinarem a prever os compromissos futuros até o encerramento do plano de 
benefícios, as hipóteses atuariais devem refletir expectativas de longo prazo, sendo que o 
uso de hipóteses descasadas da realidade pode resultar em ganhos ou perdas atuariais 
cumulativos ao longo do tempo, podendo gerar desequilíbrios estruturais ao plano. 

Essa adequação das hipóteses adotadas na avaliação atuarial é exigida na Resolução 
MPS/CGPC nº 18, de 28/03/2006, alterada pelas Resoluções MPS/CNPC nº 09 e nº 15, de 
29/11/2012 e de 19/11/2014, respectivamente, que trata sobre os parâmetros técnico-
atuariais para estruturação dos planos de benefícios das Entidades Fechadas. 

No ano de 2015, foi publicada a Instrução Normativa MPS/Previc nº 23, de 
26/06/2015, que estabelece orientações e procedimentos a serem adotados pelas EFPC na 
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realização dos estudos técnicos de adequação dessas hipóteses. A Instrução, que revogou a 
Instrução Previc nº 01/2013 e a Instrução Previc nº 07/2013, teve aplicação obrigatória a 
partir da avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2016.  

Tendo em vista que nem todas as hipóteses estão sujeitas à aferição de aderência, a IN 
nº 23/2015 designou de “estudo técnico de adequação” os estudos de análise das hipóteses 
que eram corriqueiramente chamados de testes ou estudos de aderência. O termo 
“adequação” na Instrução compreende o conceito de “convergência”, que se refere à análise 
da hipótese da taxa real de juros, e o conceito de “aderência”, que se refere à análise das 
demais hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras.  

A realização do estudo técnico de convergência, independentemente da modalidade do 
plano de benefícios, restringe-se à parcela das obrigações registradas em provisões 
matemáticas de benefício definido e aos fundos previdenciais que adotem hipótese atuarial 
em sua constituição ou manutenção.  

As EFPC, pela natureza de suas atividades, possuem obrigações de longo prazo. Por 
esse motivo, a hipótese de taxa de juros, utilizada para determinar o valor presente dos 
benefícios e contribuições futuras do plano, possui extrema relevância na avaliação atuarial 
do Plano de Benefícios. Além disso, as expectativas futuras de taxa de juros, onde são 
fundamentadas as hipóteses, podem sofrer alterações abruptas em curto espaço em função 
de mudanças na conjuntura econômica. 

Nesse sentido, a IN n° 23/2015 deu tratamento diferenciado para a premissa de taxa 
de juros. Enquanto que os estudos técnicos de adequação das demais hipóteses possuem 
validade máxima de três anos, os estudos técnicos referentes à taxa de juros terão validade 
específica de um ano. Cabe ao Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB) 
a indicação quanto à necessidade de sua realização em menor período, conforme parecer do 
atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano de benefícios. 

O estudo técnico de adequação, que fundamenta as premissas atuariais adotadas na 
avaliação do encerramento do exercício de 2017 do Plano ExecPrev, foi realizado pelo 
atuário responsável e as hipóteses recomendadas pelo estudo são mostradas no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Hipóteses adotadas na avaliação de 31/12/2017 

Hipótese 31/12/2017 

Tábua de Mortalidade Geral 
RP 2000, segmentada por sexo, com aplicação 
da escala de redução futura “AA” nas 
probabilidades de morte 

Tábua de Mortalidade de Inválidos 
Experiência do Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS segmentada por sexo, construída por Ribeiro 
(2006)1 

Tábua de Entrada em Invalidez 
Funpresp-Exe segmentada por sexo construída a 
partir da experiência observada de entrada em 
invalidez dos Servidores Públicos Federais 

Taxa Real Anual de Juros 4,00% a.a. 

Obs.: (*) Os benefícios do plano são reajustados em função do saldo da conta e da rentabilidade dos 
investimentos. Essa hipótese é adotada na Política de Investimentos do plano. 
Fonte: FUNPRESP-EXE.  

A seguir, serão apresentadas as hipóteses utilizadas nas avaliações de 31/12/2017 
para o Plano ExecPrev e nossos comentários sobre a aplicabilidade de cada hipótese, 
ressaltando-se que todas atendem às disposições da legislação em vigor. 

O estudo faz menção à dificuldade em realizar estudos de aderência com a quantidade 
reduzida e eventos ocorridos de morte e de entrada em invalidez no plano. Além disso, 
acrescentamos outra dificuldade relacionada às massas de participantes que são formadas, 
principalmente, por participantes que acabaram de entrar nos patrocinadores. As exigências 
do processo de seleção no serviço público tendem a escolher pessoas saudáveis, que pode 
explicar, em parte, os reduzidos eventos de morte e entrada em invalidez observados na 
massa de participantes. 

 Dessa forma, em nossa opinião, a manutenção das hipóteses biométricas é adequada 
com o atual estágio do plano de benefícios. Entretanto, recomendamos que anualmente 
sejam acompanhadas as diferenças entre as ocorrências estimadas pelas hipóteses e as 
observadas.  

A taxa de juros foi alterada para 4,00% ao ano, baseada no Relatório de 
Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 e na 
autorização do órgão fiscalizador, formalizada por meio do Ofício n° 557/2018/PREVIC, de 
14/03/2018, para adoção da taxa real de juros abaixo do intervalo determinado na Portaria 
Previc n° 375/2017.  

O estudo de convergência de taxa de juros atende às exigências normativas, em 
especial à citada IN Previc n° 23/2015 e de que a taxa de juros adotada para a avaliação 
atuarial de 31/12/2017 está compatível com as rentabilidades esperadas dos investimentos 
do plano. Além disso, é adequada a adoção da taxa de juros para o Plano ExecPrev menor 

                                                             
1 Ribeiro, A. J. F. Um estudo sobre a mortalidade dos aposentados por invalidez do RGPS. Tese – 
CEDEPLAR UFMG, 2006. 
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do que o piso do intervalo definido na citada Portaria Previc nº 375/2017, haja vista a 
perspectiva de redução das taxas de juros da economia brasileira. 

Dessa forma, em nossa opinião, os estudos técnicos de adequação, que subsidiaram 
a adoção das hipóteses utilizadas na avaliação do encerramento do exercício de 2017 do 
Plano ExecPrev atestam que as hipóteses atuariais são adequadas às características da massa 
de seus participantes e assistidos e ao seu regulamento e, ainda, atende aos requisitos 
estabelecidos na regulamentação correlata, em especial à Resolução CGPC nº 18/2006 e a 
Instrução PREVIC nº 07/2013 que a regulamenta. 

7. Plano de custeio 

O plano de custeio do ExecPrev praticado em 2017 e o que será praticado em 2018, 
conforme apontado nas Avaliações Atuariais, estão apresentados no Quadro 5, a seguir.  

Quadro 5 – Taxas totais de custeio do plano para o participante Ativo Normal (Custeio 
Participante + Patrocinador) para 2017 e 2018 

 2017 2018 

Total Contribuição 
17% 100% Contribuição 

17% 100% 

Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários (FCBE) 3,66% 21,53% 3,05%  17,94% 

Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal (AEAN) 0,69% 4,06% 0,74% 4,35% 

Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria por Invalidez (AEAI) 1,02% 6,00% 0,65% 3,82% 

Aporte Extraordinário por Morte do 
Participante Ativo (AEMAt) 0,54% 3,18% 0,38% 2,24% 

Aporte Extraordinário por Morte do 
Participante Assistido (AEMAss) 0,06% 0,35% 0,29% 1,71% 

Benefício por Sobrevivência do 
Assistido (BSA) 0,95% 5,59% 0,99% 5,82% 

Oscilação de Risco (OR) 0,40% 2,35% - - 
Taxa de Carregamento 1,19% 7,00% 1,19%  7,00% 
Reserva Acumulada pelo Participante 
(RAP) 12,15% 71,47% 12,76%  75,06% 

Total Contribuição 
16% 100% Contribuição 

16% 100% 

FCBE 3,66% 22,88% 3,05%  19,00% 
Taxa de Carregamento 1,12% 7,00% 1,12%  7,00% 
Reserva Acumulada pelo Participante 
(RAP) 11,22% 70,12% 11,83%  73,94% 

Total Contribuição 
15% 100% Contribuição 

15% 100% 

FCBE 3,66% 24,40% 3,05%  20,33% 
Taxa de Carregamento 1,05% 7,00% 1,05%  7,00% 
Reserva Acumulada pelo Participante 
(RAP) 10,29% 68,60% 10,90%  72,67% 

Fonte: FUNPRESP-EXE 

Conforme já destacado, o Plano de Custeio foi calculado considerando o ajuste na base 
de dados para 31/12/2017, minimizando o efeito da defasagem cadastral comentada 
anteriormente.  
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Destaque-se que, em relação ao custeio praticado no exercido de 2017, a parcela 
destinada ao FCBE foi reduzida de 3,66% para 3,05%, considerando a taxa máxima de 
contribuição de 17%. A redução da parcela do FCBE ocorreu principalmente em razão da 
redução das parcelas destinadas ao custeio dos benefícios por morte e invalidez dos ativos e 
da redução da taxa de Oscilação de Risco que passou a ser nula neste exercício.  

Ambas reduções foram possíveis, principalmente, pelos ganhos atuariais ocorridos 
nesses eventos (os números de morte e de entrada em invalidez foram menores que o 
projetado).  

Realizamos o recálculo do custeio do plano considerando o ajuste na base e 
encontramos valores semelhantes aos obtidos na avaliação atuarial do Plano ExecPrev. Em 
nossa opinião, os procedimentos adotados foram adequados à massa de participantes e às 
características do plano e, também, compatíveis com o princípio da prudência.  

Ainda que a projeção da base dos participantes ativos para 31/12/2017 tenha 
minimizado o efeito da diferença em relação à data base das informações financeiras, 
recomendamos que a Entidade adote, em avaliações futuras, mecanismos para eliminar essa 
defasagem temporal na base de dados e, caso não seja possível, passe a adotar mecanismos 
contábeis para minimizar seus efeitos.  

8. Custeio Administrativo 

As projeções da entidade apontam que durante o ano de 2018, que a FUNPREP-EXE 
atingirá seu ponto de equilíbrio e, em seguida, passará a ter resultados superavitários em seu 
custeio administrativo, caso seja mantida a atual taxa de carregamento de 7%.  

Diante desse cenário, a Entidade propõe, conforme parecer atuarial, a redução gradual 
dessa taxa de carregamento. A redução se dará em função do tempo de filiação do 
participante ao plano e terá início em 2019, quando os primeiros participantes atingirem seis 
anos de plano. A partir desse tempo, é prevista redução, a cada dois anos, de meio ponto 
percentual na taxa de carregamento até o piso de 4,5%, para aqueles participantes com mais 
de doze anos de plano. 

 A forma de redução possui algumas vantagens. Em primeiro lugar, propicia uma 
redução mais significativa na taxa de custeio, tendo em vista que os tempos de plano são 
diferentes entre os participantes. Além disso, sinaliza a redução aos participantes que ainda 
pagam as taxas mais elevadas.  

9. Provisões matemáticas e resultado do plano 

O valor das provisões matemáticas, segundo consta na avaliação atuarial do Plano 
ExecPrev, encerrou o exercício com o total de R$ 639,65 milhões, conforme apresentado no 
Quadro 6.  
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Quadro 6 – Provisões Matemáticas do Plano ExecPrev (Valores em R$) 
Conta 2016 2017 Variação 

Provisões Matemáticas 327.973.670,13 639.647.829,04 95,03% 
Benefícios Concedidos 2.084.022,71 5.394.084,55 158,83% 

Contribuição Definida  -   16.117,64  - 
Saldo de Conta dos Assistidos  -   16.117,64  - 

Benefício Definido  2.084.022,71   5.377.966,91  158,06% 
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos - - - 
Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados – 
Assistidos 2.084.022,71 5.377.966,91 158,06% 

Benefício a Conceder 325.889.647,42 634.253.744,49 94,62% 
Contribuição Definida  289.775.251,16   561.090.492,47  93,63% 

Saldo de Contas – parcela Patrocinador ou Instituidor 129.213.254,40 250.200.812,25 93,63% 
Saldo de Contas – parcela Participantes 160.561.996,76 310.889.680,22 93,63% 

Benefício Definido Capitalização Programado  -   -  - 
Valor Atual dos Benefícios Futuros  -   -  - 
Valor Atual das Contribuições Futuras Patrocinadores  -   -  - 
Valor Atual das Contribuições Futuras Participantes  -   -  - 

Benefício Definido Capitalização não Programado  36.114.396,26   73.163.252,02  102,59% 
Valor Atual dos Benefícios Futuros 36.114.396,26 73.163.252,02 102,59% 
Valor Atual das Contribuições Futuras Patrocinadores  -   -  - 
Valor Atual das Contribuições Futuras Participantes  -   -  - 

Fundos Previdenciais  26.125.219,92   45.415.177,20  73,84% 
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 624.591,89 1.168.434,56 87,07% 
Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 25.500.628,03 44.246.742,64 73,51% 

Fonte: FUNPRESP-EXE 

Na verificação dos valores relativos às provisões matemáticas apuradas na avaliação 
atuarial, apuramos valores totais das provisões matemáticas semelhantes aos apresentados 
na avaliação atuarial. O cálculo foi realizado ajustando-se o saldo das RAP para o final do 
exercício.  

Conforme já destacado, reforçamos a recomendação da adoção pela Entidade, em 
avaliações futuras, de mecanismos que eliminem a defasagem entre a base de dados e a 
posição financeira do cálculo e, caso não seja possível, passe a adotar mecanismos contábeis 
para minimizar seus efeitos.  

No Quadro 7 é demonstrado o resultado atuarial do plano ExecPrev, que apresenta 
resultado atuarial nulo, o Patrimônio de Cobertura é igual ao valor das Provisões 
Matemáticas, indicando que o plano se apresenta equilibrado atuarialmente. 

Quadro 7 – Resultado Atuarial do Plano em 31/12/2017 

Conta Valor 
Patrimônio de Cobertura do Plano 639.647.829,04 
(-) Provisões Matemáticas 639.647.829,04 
 Benefícios Concedidos 5.394.084,55 
 Benefícios a Conceder 634.253.744,49 
Resultado do Exercício - 

Fonte: FUNPRESP-EXE 
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Ressalte-se que no final de exercício, após o cálculo das provisões matemáticas de 
forma prospectiva, foi realizada reversão do FCBE para compensar a diferença entre a 
provisão matemática constituída durante o ano de 2017, de forma que o Plano ExecPrev 
encerre o ano atuarialmente equilibrado. Esse procedimento é, em nossa opinião, adequado 
à característica do plano e o FCBE foi estruturado para se preservar o equilíbrio do plano e 
foi adotado em virtude da atualização anual das provisões que vinham sendo calculadas por 
recorrência, como prevê a Nota Técnica Atuarial.  

10. Principais riscos atuariais 

Os benefícios pagos integralmente a partir de contas de natureza individual 
(Aposentadoria Programada e Benefício Suplementar) apresentam proteção integral contra 
o surgimento de desequilíbrios atuariais nas fases de recebimento de contribuições e de 
pagamento de benefícios. Os benefícios pagos com aportes do Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários (FCBE), de natureza coletiva, por sua vez, poderão, 
eventualmente, desenvolver desequilíbrios atuariais, caso as hipóteses biométricas, 
demográficas, financeiras e econômicas não se confirmem ao longo do tempo. 

Assim, o FCBE é a única fonte de possível desequilíbrio atuarial e, por isso, deve ser 
objeto de especial atenção na definição de seu custeio anual e no acompanhamento periódico 
de sua solvência.  

A despeito dessa particularidade, o Plano ExecPrev dispõe, na sua arquitetura atuarial, 
de mecanismo para a mitigação desses riscos. 

A natureza coletiva do FCBE favorece a compensação de eventuais discrepâncias em 
cada custeio específico dos benefícios pelo fundo cobertos, uma vez que alguns deles 
possuem correlações negativas entre si, como é o caso, por exemplo, do benefício de pensão 
por morte do participante ativo e o benefício por sobrevivência do assistido. Além disso, o 
custeio do FCBE foi definido considerando uma margem de segurança estatística (Fundo de 
Oscilação de Riscos), ampliando assim, a probabilidade dos recursos recebidos serem 
suficientes para honrar os compromissos assumidos pelos fundos. 

Ainda assim, é facultada à administração da Funpresp-Exe a transferência do risco dos 
eventos de entrada em invalidez e mortalidade de ativos através da contratação de sociedade 
seguradora para cobertura, parcial ou total, dos benefícios não programados. Essa 
transferência parcial foi realizada em junho de 2014 com a celebração de contratado de 
terceirização de risco com uma seguradora, transferindo parte das obrigações do FCBE. 
Dessa forma, através de pagamento de prêmios oriundos deste fundo coletivo, a fundação 
transfere à seguradora parte da cobertura dos benefícios de riscos decorrentes da morte e 
invalidez dos participantes Ativos Normais, reduzindo a variabilidade das obrigações do 
plano através da limitação destes compromissos. 

Por meio da transferência do risco, as obrigações decorrentes dos benefícios de 
invalidez e morte são compartilhadas igualmente entre o ExecPrev e a seguradora, até o valor 
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de R$ 700.000,00. A partir desse valor, o compromisso do plano fica limitado a 
R$ 350.000,00, sendo o restante de responsabilidade da seguradora, em caso de ocorrência 
de morte ou invalidez do participante Ativo Normal. 

A transferência, parcial ou integral, de risco é um importante instrumento para 
mitigação de risco de um plano de benefícios e cabe a Entidade decidir a parcela de risco 
que dever ser transferida, avaliando periodicamente, entre outras variáveis, a relação do 
custo incremental da terceirização, normalmente maior que o custo de assumir internamente, 
e a vantagem de não assumir a parcela de risco transferida.  

Ressalte-se ainda, que as premissas atuariais utilizadas e as taxas de custeio deverão 
ser periodicamente revistas para que seja possível absorver imediatamente eventuais 
discrepâncias observadas nesses fundos coletivos. 

11. Conclusão da Auditoria Atuarial 

A Atuarh Consultoria Atuarial auditou a avaliação atuarial de encerramento do 
exercício de 2017 do Plano ExecPrev, sendo que nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essa avaliação atuarial, elaborada pelo atuário responsável do plano, 
Cícero Rafael Barros Dias.  

Examinamos a avaliação atuarial submetendo-a a testes específicos de auditoria a fim 
de validar os resultados obtidos na citada avaliação atuarial e, em nossa opinião, a situação 
atuarial do Plano ExecPrev e o custeio para 2018 estão adequadamente retratados na 
avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2017.  

Em nossa opinião, a referida avaliação atuarial representa adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a situação atuarial de equilíbrio do Plano ExecPrev em 31 de 
dezembro de 2017 e que a estimativa do Plano de Custeio para 2018 foi realizada de acordo 
com as práticas atuariais adotadas no Brasil. 

 

É este o nosso parecer. 

Fortaleza, 19 de março de 2018. 
 

 

Sérgio César de Paula Cardoso 
Atuário - MIBA No 2.285 


