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DEMONSTRACAO ATIJARIAL
'.	 ENTIDADE: FUNCEF

PLANO DE BENEFiCIOS: [1998.0044-65] RE8
PR^DENUA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31/1212015	 TWO: COMPLETA -. - - -

INFORMACOES CADASTRAIS

ECONOMIARIOS FEDERAlS FUNCEF

INFORMACOES SOME A AVALIACAO ATUARIAL
DE EXERCICIO

da Avaliaçäo:	 31/1

CAPREV 013/2015
CAPREV 017/2015
CAPREV 008/2016
CAPREV 005/2016

NUP 022093/2016
Quantidade de Grupos de Custeio: I

INFORMACOES SOME A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFICIOS

duration do passivo é definida a partir do valor presente do fluxo atuarial liquido do piano de beneficios,
zido a valor presente corn base na taxa real de juros utilizada na avaliaçäo atuariai, ponderado peio tempo
umuiado do fluxo, conforme Instruçao PREVIC n o 19/2015 e planilha de cálculo disponibilizada peia PREVIC

Assinatura do Atuário:	 L
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t	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENITIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCIOS: [1995.0044-65] REB

IA 500AL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DATA DA AvALIAçA0: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

ficio: ABONO ANUAL
ficio Programado: 	 ElM

ime: CAPITALIZACAO
ode Financiamento: 	 Fl
Bâsico do Beneticio:

P VALOR DESTE BENEF1CIO CORRESPONDE AO VALOR DA RENDA VITALICIA, BENEF1CIO PROPORCIONAL DIFERIDO OU
HENSAODO MES DE DEZEMBRO.

Beneficio: BENEFICIO PROPO
reficio Prograniado:	 SIM

Regime: CAPITALIZAcAO
Método de Financiamento:
Nivel Básico do Beneficio:

FINANCEIRA

EFICIO = SALDO TOTAL DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

DOS
Programado:	 NAO
CAPITAL IZACAO

FINANCE IRA

VALOR DO BENEFICIO, DEVIDO AOS DEPENDENTES DO PARTICIPANTE QUE VIER A FALECER EM GOZO DE BENEF1CIO,
ORRESPONDERA A 2( DUAS) VEZES 0 VALOR DA RENDA VITALICIA OU PENSAO, OBSERVADO 0 VALOR MINIMO DEFINIDO
TUARIALMENTE,

VALOR SERA RATEADO EM PARTIES IGUAIS ENTIRE OS DEPENDENTES HABILITADOS.

POR MORTE DE PARTICIPANTES E
Programado:	 NAO

DE CAPITAL DE COBERTURA
Método de Elnanciamento:
Nivel Bâsico do Beneficio:
C: vALOR DO BENEFICIO. DEVIDO AOS DEPENDENTES DO PARTICIPANTE DUE FALECER EM ATIVIDADE, CORRESPONDERAA
çOUAS) VEZES 0 VALOR DO SALARIO REAL DE BENEFICIO - SRB E, PARA OS DEPENDENTES DE PARTICIPANTES QUE VIER A
FALECER EM GOZO DE BENEF1CIO,CORRESPONDERA A 2 (DUAS) VEZES 0 VALOR DA RENDA VITALICIA OU PENSAO,

BSERVADO 0 VALOR MINIMO DEFINIDO ATUARIALMENTE.
C VALOR SERA RATEADO EM PARTIES IGUAIS ENTIRE OS DEPENDENTES HABILITADOS.

DE ASSISTIDOS
Programado:	 NAO

Regime:

BENEF1CIO, DECORRENTE DO OBTO DE PARTICIPANTE FALECIDO EM GOZO DE BENEFICIO, CORRESPONDERAA 80%
ITENTA POR CENTO) DA RENDA VITALICIA DO PARTICIPANTE NA DATA DO OBITO,

PENSAO POR MORTE DE
Programado:	 NAO

me: REPARTIçAO DE CAPITAL DE COBERTURA
de Financiamento:

Básico do
b VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA, NA DATA DE INICIO, AO MAJOR VALOR OBTIDO POR UM DOS SEGUINTES
CRITERIOS:
Th SALARIO REAL DE BENEFICIO (SRBrEIOS gNEFI	 PRtIDENCIARIO;

Assinatura do Atuário: 	 , I
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DEMONSTRACAO ATUARIAL 	 - --
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO GE BENEFICIOS: [1 998.0044-651 REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO	 DATA GA AVALIAçAO: 31(1212015	 TIPO: COMPLETA

SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENEFICIO VEZES 10% (DEZ FOR) CENTO.

BENEF1CIO, DECORRENTE DO OBTO DE PARTICIPANTE FALECIDO EM GOZO DE BENEFICIO, CORRESPONDERA A 80%
ITENTA POR CENTO) DA RENDA VITALICIA DO PARTICIPANTE NA DATA DO OBITO.

io: PENSAO FOR MOR1

	

io Programado: 	 NAO

de

VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

VALOR DO BENEFICIO DE PENSAODECORRENTE DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE LICENCIADO EM GOZO DE
ENEFICIO, CORRESPONDERA A 80% (OITENTA FOR CENTO) DO VALOR DO BENEFICIO.

Sim

RENDAANTECIPADA E 0 BENEFICIO DE PAGAMENTO LIJNICO E DE CARATER FACULTATIVO. REPRESENTADO PELA
ETIRADA, EM ESPECIE, DE ATE 10% (DEL POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO SALDO DE CONTA NFCESSARIO A COBERTURA
OS BENEFICIOS DE RENDA VITALICIA OU BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO.

RNUA VI 1/ALILIA FUR AFUbN IAUURIA FUR INV/LIUtt

	

Programado:	 NAO
DE CAPITAL DE COBERTURA

VALOR CORRESPONDERA AO MAIOR VALOR, CALCULADO FOR UM DOS SEGUINTES CRITERIOS:
SAL RIO REAL DE BENEFiCIO(SRB) MENOS 0 BENEF1CIO PREVIDENCIARIO;
SALDO DA CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENFFiCIO(SRB) VEZES 10% (DEL FOR CENTO).

	

Programado:	 NAO

ivel Básico do Beneficio:
VALOR BENEF1CIO E CALCULADO COM BASE NO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE, NA DATA OF AQuISIcA0 Do
ENEFICIO, DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL,

SIM
CAP IT

vel Bâsico do Beneficio:
VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE NA DATA DA AQUISIcA0 DO
ENEF1CIO DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

Assinatura do Atuario. 	
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

'
ENTIDADE: FUNCEF

-.	 PLANO DE BENEFICIOS: [19960044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTODEFXERCICIO 	 DATA DAAvALIAçA0: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL

GRUPO DE CUSTEIO: I - REB

Fotha	 Salârio de Participaçao:	 RS 57

HIPOTESES ATUARIAIS

HipOtese:	 F	 do Valor veai Longo do iernpo ben INbt,
V:Ior:	 0,98
Quantidade esperada no exerciclo seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado
Comentârio sobre diverqOncia entre

quantidade esperada para a exercicio de 2015 foi de 0.98, utilizada na Avahaçäo Atuariai de 2014, representando a fator
rn base no INPC projetado para 0 longo prazo esperado peia FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do fator caiculado corn a aphcação do INPC efetivo no exercicio, foi de 09531. A
iergéncia deveu-se a fatores relacionados a pohtica econôniica e ao cenário de infiaçâo atual (11,28%), comparativarnente
projetado para o longo prazo (6,44%). Ressaita-se que essa variavei e constanternente avahada pela Entidade, per rneio

s estudos de aderéncia das prernssas atuariais

indice utilizado refiete o irnpacto ca perda do poderde cornpra do beneficlo do INSS ao longo do tempo, segundo
studos de aderéncia reaiizados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçöes de
NPC/IBGE para o longo prazo, esperado pela area responsávei pela macroaiocação de recursos e cenános ca FUNCEF,
oncornitante corn a taxa de juros técnicos adotada no Piano.

Conforme estudos de aderéncia reahzados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta Avahacäo Atuariai, poise
tratar de estirnativa media ca inflação de iongo prazo. projetada pela area responsávei peia macroaiocaçäo de recursos e
kenarios ca FUNCEF
irn portante registrar que essa hipOtese e sensivei as variaçöes infiacionérias, necessitando de constante rnonitorarnento e
consequente reprocessarnento dos testes de aderCncia reahzados ou outro que meihor representar o comportamento dos
d--dos nos anos subsequentes

Hi potese:	 Fator de De
Valor:	 098
Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no I

'Comentârio so bre divera
quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na Avahaçäo Atuariai de 2014, representando 0 fator
m base no INPC projetado para o iongo prazo esperado peia FUNCEF, enquanto qua a quantidade ocornda no exercicio
)cerrado, deterrninada a partir do fator caicuiado corn a aphcaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
vergéncia deveu-se a fatores reiacionados a pohtica econOrnica e ao cenério de infiaçao atual (11.28%), comparativarnente

projetado para 0 iongo prazo (6,44%). Ressaita-se que essa variavel a constanternente avahada peia Entidade, por meio
s estudos de aderéncia das prernissas atuarlais.

indice utitizado refiete o irnpacto ca perda do poder de cornpra do salãrio ao iongo do tempo, segundo estudos de
eréncia realizados, utihzando para tanto rnetodologia que representa a referida perda e as projeçOes de iNPC/IBGE para 0
go prazo, esperado peia area responsavei peia rnacroalocaçao de recursos e cenários da FUNCEF, concornitante corn a
(a de juros técnicos adotada no Piano.

Conforrne estudos de aderéncia reahzados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta AvahaçSo Atuariai, por se
tratar de estirnativa media ca inflação de iongo prazo. projetada pela area responsávei peia macroaiocaçào de recursos e
cenários do FUNCEF.
importante registrar que essa hipOtese e sensivei as variaçOes inflacionérias, necessitando de constante monitorarnento e
iconsequente reprocessarnento dos testes de aderCncia reahzados ou outro que rneihor representar 0 cornportarnento dos
dados nos aros subsequentes 	 fl	 i

Assinatura do Atuãrio:

ao

seguinte:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANC DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcA0: 31112/2015 	 TIPO: COMPLETA	 -

Hipótese:

	

no exerciclo seguinte: 	 0,98

	

no exercicio encerrado: 	 0,95
entre esperado e ocorrido:

quantidade esperada para o exercicio de 2015 foi de 0,98, utihzada na Avahação Atuarial de 2014, representando a fator
)m base no 1NPC projetado para 0 iongo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto qua a quantldade ocorrida no exercicio
icerrado, determinada a partirdo fator caiculado corn a aphcação do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9531. A
vergéncia deveu-se a fatores relacionados a pohtica econOmica e ao cenário de inflação atual (11,28%), comparativamente

projetado para o iongo prazo (6.44%). Ressaita-se que essa variãvei e constantemente avahada pela Entidade, por meio
s estudos de aderOncia das prernissas atuarials.

indice utilizado refiete o impacto ca perda do poderde compra do beneficio ao longo do tempo, segundo estudos de
erência reahzados, utihzando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçöes de INPC/IBGE para 0
190 prazo, esperado pals area responsãvei pela rnacroalocaçao de recursos e cenários ca FUNCEF, concomitante corn a
<a de juros técnicos adotada no Piano,

rrne estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequado a indice adotado nesta Avaliaçào Atuariai, por se
de estirnativa media ca inflagão de iongo prazo, projetada peia area responsávei peia rnacroaiocaçao de recursos e
ios da FUNCEF.
tante registrar que essa hipótese e sensivei as variaçOes infiacionárias, necessitando de constante monitorarnento e
quente reprocessarnento dos testes de aderOncia reahzados ou outro que meihor representar 0 comportarnento dos
nos anos subsequentes.

i-iipotese soore uornposiçao oe 1-amiha de Fensionistas
Valor:	 Masculino: 80% são casados corn conjuge 4 anos mais jovern na data de aposentador

Ferninino: 70% são casadas corn cônjuge 1 ano rnais velho na data de aposentadoria.
Para Os assistidos e beneficiarios de pensão se utihza as informacoes dos dependentE

	

Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 0,80

	

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 070
omentarlo sobre clivergOncia entre esperado e ocorrido:
Cornposiçao familiar esperada para 2015 foi equivaiente a 80% para o sexo rnascuhno e 70% para 0 sexo feminino, 0 qua
nifica que do total de participantes ativos em dezembro de 2014, 80% dos hornens terão urn canjuge vitahcio e 70°/n das

jiheres terão urn cOnjuge vitaiicio no mornento ca aposentadoria, sendo qua o percentuai encontrado foi de 80% para
imens e 63% para muiheres. Tat valor foi apurado a partir ca quantidade de conjuges daqueias aposentadorias concedidas
exercicio de 2015.

;ta variação e representativa das osciiaçOes ern torno da tendéncia esperada, prOprio do processo de inferéncia estatistica,
ndo esta variávei constanternente avahada pela Entidade, por rneio dos estudos de aderéncia corn vistas a rnanutenção
stas sempre em sintonia corn a massa e corn o piano.

estudos de aderéncia indicararn qua 80% dos participantes e aposentados Mascuhnos são casados, corn cOnjuge 4 anos
aisjovem, e 70% dos participantes e aposentados Fernininos são casados corn cônjuge 1 ano rnais veiho.
hipotese e utihzada para Os participantes, sendo aos assistidos utilizada a inforrnação cadastrada, exceto aos
osentados casados sern inforrnação de cOnjuge, ern que se utihza que 100% são casados corn conjuge 4 anos mais jovern.
do sexo rnascuhno, ou corn cOnjuge 1 ano mais veiho, se do sexo ferninino.

hipOtese vigente 101 mantida, de modo qua a cornposição familiar utihzada espeiha a diferenca de idade media entre Os
•sistidos casados e as seus conjuges, bern corno a probabihdade de serern casados na data ca aposentadoria e a
antidade de dependentes esperada.

estudos de aderencia reahzados, entendernos ser adequada a adocao da hipOtese aqui informada por ser
A estirnativa media de iongo prazo, condição esta em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são

registrar que essa hipOtese e sensivel as ocorréncias de aposentadorias corn dependentes vitalicios e ou
, necessitando de constante rnonitoramento e realização dos testes de aderencia, a ser reahzado no exercicio de

6.
rnuito embora estejarnos recomendando a adoção dessa hipótese, entendernos que a continuidade de estudo e 0

de ocorrencias futuras de rovos eventos proporcionará a realização de testes corn mais registros e rnaior
lade, 0 que contribuira para urn resultado rnais consistente.

Assinatura do Atuãrio: 	 A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

W.c	 ENTIDADE: FLINCEF
PLANO DE BENEFICIOS: I1998.0044-65 REB

!.V	 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAC: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

Hinótese:	 Hioátese sobre Rotatividade (Percentual)

	

esperada no exercicio seguinte:
	 177,00

	

ocorrida no exercicio encerrado:
	 22900

sobre diverqência entre esperad
A rotatividade esperada para 2015 foi de 198, decorrente da aphcação ca hipótese utilizada na Avahação Atuarial de 2014
(Experiência ca FUNCEF REB 2013) na base populacional de dezembro de 2014, sendo a quantidade de eventos encontrada
.de 229 Depreende-se que esta variaçäo e representativa das osciiaçOes em torno da tendencia esperada, prOprio do
processo de inferéncia estatistica, sendo esta variãvei constanternente avaFada peia Entidade, que está investindo no
aprirnoramento dos estudos de aderéncia das prernissas e hipáteses atuariais corn vistas a manutencão destas sempre em

mn nInn

Justificativa da EFPC:
Gnnfonne Resolucão CGPC n° 18/2008, a patrocinadora indicou para o REB a rotatividade de 1 , 440/o a.a., utdizando-se a
'ntodoiogia de apuraçäo da proporção de ernpregados deshgados sobre a total de empregados ern cada anode analise,
-en vahar as opçOes realizadas nos pianos a qua 05 enipregados fazern parte, e nem os casos que reahzararn o

-amento no piano sem ter o deshgarnento ca patrocinadora.
A partir dos estudos de aderOncia reahzados corn base nas informaçOes dos participantes, de acordo corn a dace, houve a
.mr,t;tencào ca Tabua entao adotada (Experiência FUNCEF REB 2013), a quai so rnostrou aderente pelos estudos reahzados.

iniäo do atuârio:
nforrne estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao da taxa aqui informada por ser aderente a
imativa media do iongo prazo, condiçáo esta ern que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
jortante registrar que essa hipotese é sensivei as ocorrOncias de desligamentos ao longo dos anos, necessitando de
istante rnonitorarnento e reahzação dos testes de aderéncia, a ser reahzado neste exercicio de 2016.
ernais, muito ernbora estejarnos recomendando a adoção dessa taxa, entendernos due a continuidade de estudo e o
irnuio de ocorrências futuras de novos eventos proporcionarã a reahzaçâo de testes corn mais registros, o que contribuirã
ra urna maior consisténcia do seu resultado.

(Reajuste

es	 no exercicio seguinte:
	 7,78

no exerCicio encerrado:
	 11,28

omentário sobre divergencia entire esperaao e ocorriuo
quantidade esperada para 0 exercicio de 2015 foi de 6,44%, utihzada na Avahação Atuariai de 2014, representando 0

NPC projetado para o mOdio prazo esperado peia FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio encerrado
?ncontra-se determinado a partir da apuração do INPC/IBGE efetivo ern 2015, equivaiente a 11,28%. A divergOncia deveu-se

fatores reiacionados a poiitica econâmica e ao cenârio de infiaçao atuai.

O indice utiizado refiete as projecOes de iNPC/IBGE projetado para o médio prazo elaborado peia area de investimentos ca
FIJNC EF, considerando fatores reiacionados a poUtica econOmica, que é balizada peia teoria econornétrica.

Cunforme projeçOes reahzadas pela area especifica ca FUNCEF, entendemos ser adequada a adocão do indexador aqui
inf.-m ado poise tratar de estirnativa media da infiação para 0 exercicio seguinte.
importante registrar que essa prernissa é irnprescindivel Para fins de determinação ca meta atuariai do Piano, necessitando
de seLl constante rnonitorarnento e consequente reprocessaniento dos estudos reahzados, de forma que a retorno dos
investirnentos do Piano cornportern esta variacão, de forma mensal e acumuiada, no intuito de minimizar Os irnpactos

decorrentes de eventual não atingirnento.

Valor:
Quantidade esperada nc exerciclo seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 0,81

Comentãrio sobre divergència entire esperado e ocorrido:
o Crescirnento Real de Saiario esperado para 0 exercicio de 2015 tot equivalente a 4,52% a.a., ou seja. a hipOtese utihzada
na Avahação Atuariai de 2014, sendo a taxa encontrada de 0.81% aa.. Esta taxa foi encontrada pela variaçào ca foiha de
salérios do grupo de participantes constantes das bases de 2014 a 2015, corn saário diferente de zero, exciuidos aqueles
corn rubricas judiciais e optantes peio PFG ern 2015, assini conio os eventos considerados outliers.
Assirn, depreende-se qua esta variação e representativa das osciiaçOes em torno ca tendéncia esperada, prOprio do
processo de inferéncia estatistica, sendo esta variãvel constanternente avaliada pela Entidade, por rneio dos estudos de
aderéncia das prernissas atuariais, corn vistas a rnanutenção_destas ern sintonia com a rnassa e corn o piano.

Assinatura do Atuãrio:	 L	 A\
Justificativa da EFPC:
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C	 DEMONSTRACAO ATIJARIAL	 -
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212015	 T1PO: COMPLETA

percentual utihzado deve refletir a politica de recursos hunianos de longo prazo no que diz respeito so aumento médio
alarial estimado que Os empregados terão ao longo de suas carreiras. Considerando o disposto na Resoiuçao CGPC no
8/2006, a patrocinadora indicou 5,48% aa.
)s estudos de aderéncia reahzados dernonstraram a necessidade de revisão da taxa entäo adotada pelo Piano (4,52% a.a.),

que se verificou a tendOncia de redução da referida hipotese, se tornando necessária a sua substituiçao para a 3,85% aa..
essalta- se que o percentual utilizado sera aivo de futuros estudos de aderéncia, possibilitando 0 aconipanhamento de
voluçao deste evento neste exercIcio de 2016.

' nforme estudos de aderéncia reahzados. entendemos ser adequada a alteracâo do percentual anteriormente adotado peio
no, de 4,52% a.a., para 3.85% a.a., por se tratar de estirnativa media de longo prazo, condição esta em que variaçOes

ntuais nas respectivas taxas são esperadas, e porter side definida a partir de projeçOes realizadas em pianiihas de
cub, em formato Excel, onde resultados foram apurados em forma de valores e gráficos, que deram condiçOes de se
ter urna estimativa diversificada para essa premissa.
portante registrar que essa hipôtese e sensivel as variaçOes da politica de recursos humanos da patrocinadora,
cessitando de constante monitoraniento e consequente aplicação de testes de aderência.

Hipótese:	 Projeção de
Valor:	 0,00
Quantidade esperada no
uuantuciacle ocorrtaa no exercicio encerrano:
uomentaruo soDre aivergencia entre esperaao e ocornclo:

aw
[I'll']

Crescimento Real do Major Salãrio de Beneficio do INSS esperado para 2015 foi equivalente a 0%, ou seja, a biipôtese
hzada na Avaliaçao Atuarial de 2014, sendo a taxa encontrada de 0%. Esta se deu de acordo com a variação dos vabores
urados e utilizados para fins de Avaliaçáo Atuarial de 2015 comparativamente a 2014.
ce a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variação do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
rnissa e apurada tambem pelo teto de contribuiçäo do INSS, que recebe 0 mesmo tipo de reajuste, não ha Crescimento
al nos Beneficios no RGPS.

3 percentual utilizado tende a refletir o aumento médio dos salaries de beneficios pagos pelo INSS so longo do tempo. Face
forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja pela variação do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta

Dremissa e aplicado também ao teto de contribuiçao do INSS, que recebe a mesmo tipo de reajuste, não ha Cresciniento
Real no maior Beneficios do RGPS.
Opinião do atuârio:
Entendemos ser adequada a manutenção do percentual aqui informado devido a forma de reajuste dos beneficios do INSS,
ual seja, pela variaçào do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta premissa e aplicado também ao teto de
ontribuiçao do INSS, que recebe o mesmo tipo de reajuste, não resultando, assim, em Crescimento Real no maior

Beneficios do RGPS.

Real Anual de Juros

no
no	

H

Taxa Real Anual de Juros esperada para o exerciclo de 2015 fob equivalente a 5,54% a.a., CU seja. a hipotese utilizada na
ialiaçao Atuarial de 2014, sendo a taxa encantrada de -8.31%. equivalente a taxa de rentabilidade do Plane no anode
15, liquida da infiação do periodo, equivalente a 11,28% a.a.. A divergencia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos

vestimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior 6 Meta Atuarial do Piano de INPC + 5,54%, em decorréncia, em especial.
cenãrio econOmico do anode 2015.

Justiticativa aa trvt:
taxa de juros utilizada busca refletir o retorno dos investimentos esperado para cada exercicio ao longo dos anos
nsiderando os resultados do estudo especifico, realizado para a verificação dessa taxa dejuros. cam base naquele

ilizado na definiçao das metas de macroalocação dos ativos para a politica de investimentos relativa ao quinquênio
116/2020 dos Pianos, bern como Os lmites estabelecidos pela Resoluçâo n° 18/2006 e suas alteracaes, manteve-se a
xa real de juros em 5,54% a.a.

Canforme estudo realizado peba area, quanto a convergéncia da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
investimentos do piano, em obediéncia a instrução PREViC n° 07/2013, entendemos ser adequada a adoçao da taxa aqui
informada por se tratar de estimaliva media de bongo prazo, consubstanciado pelo cenãrio de rentabilidade, risco e
macroalocação de carteira disponibibizado peba area de investimentos, assim como projeçöes de passivo previdenciário.
Registra-se que essa hipotese e sensivel so cenãrio econômico, equal acarreta alteraçoes no retorno dos investimentos so
bongo dos anos, necessitando de constante m4iitora ento, e es pe al na Pohtica de Investimentos, e realizaçao dos
testes de convergéncia, mediante aprofurt annto 	 er reaii done e exercicio de 2016.

Assinatura do Atuario:
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-	 DEMONSTRACAO ATUARIAL

tL	
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REP

POflROFNCM SOOAL	 .	 -MOTIVO: ENCERMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

Hipótese:	 Tábua de Enirada em
Valor: LIGHT FRACA
Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no

omentarlo sobre clivergência entre esperado e ocorrido:
Entrada em lnvaIidez esperada para o exercicio de 2015 foi equivalente a 11 decorrente da aplicaco da hipotese
lizada na AvaIiação Atuarial de 2014 (Light Fraca) na base populacional de dezenibro de 2014, sendo a quantidade de
entos encontrada de 8. Depreende-se que a efetivaçao do ocorrido frente ao projetado é representative das faixas de
ciIaçOes em torno da tendência esperada, prOprio do processo de inferencia estatistica. Inclusive, os testes de aderéncia
alizados no ex&cicio de 2015 apontaram para a manutençäo desta premissa, apesar do comportamento observado na
ssa. Ressalta-se que o comparativo entre eventos esperados e ocorridos permanecerá sob anáIise no anode 2016.

Justificativa da EFPC:
Corn base nos estudos de aderéncia realizados em 2015, a tábua Light Fraca está aderente a massa do piano. Dessa forma,

atua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de aposentadorias por invalidez esperada para cada exercicio
o longo dos anos.

one estudos de aderOncia realizados, entendemos ser adequada a adocão da tãbua aqui informada P01 ser aderente a
ativa media de Iongo prazo, condiçao esta em que variaçöes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
nais, entendemos que a continuidade dos estudos e 0 acümuIo de novos eventos proporcionará a realizaão de testes
mais registros. o que contribuirã para uma maior consistência do seu resuitado.

Hipotese:	 Tábua de Mortalidade de Invãlidos
Valor:	 CSO 58
Quantidade esperada no exercicio seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
Comentârio sobre divergéncia entre esperado e

Mortalidade de lnvalidos esperada para 2015 foi equivalente a 1, decorrente da apiicação da hipôtese utilizada na
aliação Atuarial de 2014 (CSO-58) na base popuiacional de invãlidos de dezembro de 2014, sendo a quantidade de

'entos encontrada de 1. Observa-se que esta hipOtese se realizou no anode 2015, onde Os eventos ocorrirks foram
uais aos eventos esperados. Os testes de aderência realizados no exercicio de 2015 apontaram para a rnanutenção desta
emissa, o que vern a corroboran corn o comportamento observado na massa no periodo. Embora Os resuitados ocorridos
esperados tenham convergido no anode 2015, essa premissa permanecerá sob analise no anode 2016.

Justificativa da EFPC:
lOs estudos de aderéncia realizados demonstraram a manutençao da Tàbua então adotada pelo Piano (CSO-58), uma vez
que essa se mostrou mais aderente a massa, conforme Os estudos realizados.
Dessa forma, promoveu-se a manutenao da tabua, que tende a refietir a quantidade de ocorrOncias de falecimentos de
assistidos inválidos esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderOncia realizados.
O p inião do atuârio:
-or-forme estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequada a manutenção da tabua 050-58, por ser aderente ao
compurtamento da rnassa e a estimative media de longo prazo.
,Importante registrar que essa hipOtese e sensivel as ocorrOncias de falecimentos de assistidos inválidos ao longo dos anos,
necessitando de constante monitoramento e reahzação dos testes de aderéncia corn o aprofundamento necessãrio para que
los resuitados refhtani a realidade da massa.
Ademais, muito embora estejarnos recomendando a adocão dessa tãbua, entendemos que a continuidade dos estudos e 0
acumuio de novos eventos proporcionarã a reahzação de testes com mais registros, 0 que contribuiré pare uma major
consisténcia do seu resuitado.

r:	 RP 2000
ntidade esperada no
ntidade ocorrida no

	

	 26,00
esperado e ocorrido:

Mortandade Geral esperada para 2015 foi equivalente a 29 rnortes, decorrentes da aphcaão da hipótese itilizada na
ialiaçao Atuarial de 2014 RP-2000 Suavizada 20% segregada por sexo) na base popuiacionai de dezenibro de 2014,
ndo a quantidade de eventos encontrada de 26. Depreende-se que esta variação pode ser representativa das osciiaçOes
n torno da tendOncia esperada, prOprio do processo de inferencia estatistica. Inclusive os testes de aderéncia realizados

exercicio de 2015 apontaram para a manutenção desta premissa, apesar do comportarnento observado na rnassa.
essalta-se que o comparativo entre eventqs esperados e ocorridos permanecerá sob analise no anode 2016.

JLlstificativa da EFPC:

Assinatura do Atuãrio:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE 13ENEF1CIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212015 	 T1PO: COMPLETA

base nos estudos de aderència realizados em 2015, a manutenção da tãbua de Mortandade Geral RP-2000 Suavizada
segregada par sexo estã aderente a massa do piano, que apresenta sobrevida superior a tábua minima deterniinada
Resoiuçao CGPC n° 1812006, qual seja, a AT-83, encontrando-se, portanto, adequada a legislaçao vigente na data de
rramento do exercicio.

nforrne estudos de aderOncia reahzadas, entendemos ser adequada a adoção da tábua aqui informada par ser aderente
comportamento da massa e a estimativa media de longo prazo, condiçao esta em que variaçães pontuais nos eventos
) esperadas. Registrarnos qua essa hipOtese e sensivel as aiteraçoes nas ocorréncias de falecirnentos da popuiação do
no so longo dos anos, necessitando de constants monitoramento e reahzaçäo dos testes de aderéncia corn a
ofundarnento necessario para que as resultados reflitam a reandade da rnassa.
emais, embora estejamos recomendando a adoçao dessa tábua, entendemos que a continuidade dos estudos e a
muio de novos eventos proporcionará a reahzaçáo de testes cam rnais registros, a qua contribuirã para uma major

isistOnda do seu resuitado.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEMONsTRAçA0
HipOtese de Entrada em Aposentadoria
Hipótese sabre Geraçoes Futuras de Novos Entrados
Projeçäo de Crescimento Real dos Beneficios do Piano
Tabua de Morbidez

Concedidos
aição Definida
de Conta dos Assistidos

10 Definido
Atuai dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Atuai dos Beneficios Futuros não Prograrnados - Assistidos
a Conceder
uição Definida
de Contas - parceia Patrocinador ou instituidor
de Contas - parcela Participantes

lo Definido Capitalizaçao Programado
Atuai dos Beneficios Futuros
dorAtuai das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
lior Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes
lo Definido Capitalizaçao nao Programado
Atuai dos Beneficios Futuros
br Atuab das Contribuiçöes Futuras Patrocinadores
lot Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes
10 Definido Capitals de Cobertura

R$ 0.00
PS 0,00,
PS 0 0
PS 0.00
PS 0 010
PS QUO

c o

PS 0.00
PS 0.00
RS 0.00
P50.00
P50,00

Assinatura do Atuado:
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- ti-	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNACEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB

^P^,`IPFNCfA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATADAAVALIAcAO 31112)2015	 TIPO: COMPLETA

3ENEFICI0 PROPORCIONP
beneficios concedidos:	 0
S assistidos:	 0

máticas
Con ced id os
uição Definida
de Conta dos Assistidos

io Definido
Atual dos Beneficios Futuros Pr
Atual dos Beneficios Futuros nà
a Conceder

DIFERIDO -
ho do be
Ano (R$)
Ano (To):

Os - Assistidos
mados - Assist

Contribuicäo Definicla
Saldo de Contas - parcela

- - Saidode Contas - parcela
- Beneficio Definido Capitali2
— Valor Atual dos Beneficios

(-) Valor Atual das Contrib
(-) Valor Atual das Contrib

Beneficio Definido CapitaIi
Valor Atual dos Beneficios

r	 (-) Valor Atual das Contrib
(-) Valor Atual das Contrit

jo

rocinador ou In!
ticipantes
o Programado
u ros
es Futuras Pati
es Futuras Par
.o fl0 Progran
uros
es Futuras Pati
es Futuras Par
	 Ps

Cobertura
	 Ps

Simples
	

Ef

Assinatura do Atuãrio 	 ______________________

Pâgina	 11



DEMONSTRACAO ATUARIAL

r	 ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB

^SvrDENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2015	 TIPO: COMPLETA

POR MO

do Ano (R$)
	

all
do Ano (%):
	

EKI

Contribuiçâo Definida
Saldo de CoMa dos Assstidos

Beneficio Definido
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Valor Atual dos Beneficios Futuros nao Programados - Assistidos

ieficios a Conceder

de Contas - parcela Patrocinador 00 Instituidor
de Contas - parcela Participantes
0 Definido Capitalizaçâo Programado
Aual dos Beneficios Futuros

(-) Valor Atual das Contribuigoes Futuras Participantes
Beneficio Definido Capitalizaçao nao Programado

Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitais de Cobertura
Beneficio Definido Repartiçao Simples

R$ 1.452,491
R$ 1.452.491

R$5

PS 1.129.978,32
PS 322.513,19

RS .0,00
PSI) li

rto Ut,',.

PS 0.00
R$ COG
P$ 0,00
R$ o,dü
PS 0,0
RSO,0
PS 0,00
P$ 0,00
R$ 0.0d

Assinatura do Atuãrio: 	 -.
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DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: (1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 OATADAAVALIAçAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

jBeneficio: FECULIO FOR MORTE DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DECORRENTES DE BENEFiCIOS DE RISC
Otiantidade de beneficios concedidos:	 0	 valor médio do beneficio (R$): 	 000

media dos assistidos: 	 0
	

HIM

558.491

riot icios Concedidos
Contribuiçao Definid

R$ 558.491
Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - AssiStidOS
Valor Atual dos Beneficios Futuros näo Prograrnados - Assistidos

Beneficios a Conceder
ContribuicaoDefinida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçäo Programado

(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Fatrocinadores
(-) Valor Atual das Contribuicoes Futuras Participantes

Beneficio Definido Capitalizacâo näo Programado
Valor ,Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadores

--	 (-) Valor Atua! das ContribuicOes Futuras Participantes
Beneficlo Definido Capitais de Cobertura
Beneuicio Definido Repartiçäo Simples

Assinatura do Atuario: 	
-	 Pagina	 13



DEM0NSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1 998.0044-65] REB

PIPEVIOENCIA SOCIAL	 .	 -MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAAO 3111212015	 TIPO COMPLETA

BENEFICIOS PROGRAMADOS

Assinatura do Atuáño 	 A
Fágina	 14



DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: 119980044-651 REB

SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAvALIAçA0: 31/12/2015 	 TIP0: COMPLETA

meficlo: PENSAO FOR MORTE DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS INVALIDOS
tantidade do beneficios concedidos: 	 220	 VaIor médio do beneficio (R$):	 119'
ado media dos assistidos:	 55	 iCusto do Ano (R$): 	 000

37 .3 17

ntribuiçao Definida
Saldo de Conta dos

37.317.391,6
Assistidos

37.317não Prograniados -
a

Saldo do Conies - parc&a Fatrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficlo Definido Capitalizaçäo Programado

L	 Valor Atual dos Beneficios Futuros
- c_)y!orAtu31 das Contribuiçoes Futures Patrocinadores

-	 (-) Valor Atual des ContribuiçOes Futuras Participantes
- - -- Beneficlo Definido Capitalizacão não Programado

Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadores

-	 (-)ValorAtual des ContribuiçOes Futuras Participantes
Beneficio Definido Capitals de Gobertura
Beneficio Definido Repartiçäo Simples

Assinatura do Atuärio: 	 U 4
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DEM0NSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCIGIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 3111212015 	 TIPO: COMPLETA

eficlo: PENSAO POR MORTE DO
ntidade de beneficios concedidos:
e media dos assistidos: 	 0

WIS
'isöes Matemáticas
Beneficios Conced

Programados - Assistidos
não Programados - Assistidos

a

s - parcela Patrocinador ou Instituidor
- parcela Participantes

o Capitalizaçao Programado
Beneficios Futuros
las ContrfbuiçOes Futuras Patrocinadores
las ContribuiçOes Futuras Participantes
o Capitalizaçao nao Programado

ntes
ra

R$ 0)0
PS 000
PS 000

RIO 00

RS

Assinatura do Atuario:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

'
ENTIDADE: FUNCEF

-:	 PIANO DE BENEFiCIOS: (1998.0044-651 REB
LA SOVAL MOTIVO ENCERRAMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAAO 31112/2015	 TIPO COMPLETA

Beneficio: RENDA ANTECIPADA
Otiaritidade de beneficios concedidos:	 U	 Valor i
idade media dos assistidos: 	 U	 tusto

Provisóes Matemãticas

0

0
dos Beneticios Futuros Programados - Assistidos
dos Beneficios Futuros nño Programados - Assistidos

Beneticios a Conceder
Contribuiçâo Definida

Sa)do de Contas - pamela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçâo Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros

Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadc
---	 (-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participante

L	 Beneficio Definido Capitalização nao Programado
I -	 Valor Atual dos Beneficios Futuros

(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Patrocinadc
--	 (-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras ParticipantE

-	 Beneficio Definido Capitais de Cobertura
-- Beneficio Detinido Repartiçâo Simples

RS

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

ricio: RENDA VITALICIA POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
idade de beneficios concedidos: 	 76	 aIor médio do beneficio (R$)

	
1.46770

media dos assistidos: 	 56	 Pusto do Ano (R$):	 2.202.25

R$ 20.236.92 1.
neficios Concedidos	 R$ 20.236.929..
Contribuiçâo Definida	 R

RS 0.00
R$ 20.236.92917

R$ 000
R$ 20.236.92917

a

ou Instituidor	 Ps
Ps
PS
PS
PS

(-) Valor Atual ca
(-) Valor Atual ca

Beneficio Definido
Beneficio Definido

Assinatura do Atuario:	 /L
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DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998 0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO CE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2015	 TWO: COMPLETA

eneficio: RENDA VITALICIA POR APOSPOR INVALIDEZ DO PARTICIPANTE LICENCIADO
idade de beneficios
media dos assistid

(% }:

Beneficios
Contribu

icios a Conceder
intribuiçäo Definida
Saldo de CoMas -
Saldo de Contas -
neficio Definido Cai

(—) Valor Atual ca
Beneticio Definido

- Valor Atual dos B
(-) Valor Atual ca
(-) Valor Atual da

Beneficio Definido-	
Beneficio Definido

Futuros Programados - Ass
Futuros näo Programados

Patrocinador ou Instituidor
Participantes

:açào Programado
Futuros
uiçOes Futuras Patrocinador
uiçoes Futuras Participantes
açào nâo Programado

Participantes
e

Assinatura do Atuario: 	 A-AA
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB

!!!!TDFNCMSOOAL 
NIOTIVO: ENCERRAMENTODEEXERC(CIO 	 DATA DAAvALIAçA0: 31/1212015	 TIPO: COMPLETA

nédio do be	 3,386.22
do Ano (R$)
	

97.584.538,78
do Ano (%):	 1280

IRS 1.282 706,5053g
R$ 180.28e.151.52

R$ 0,00
IRS C). (To

IRS 180.288.151.52:
Assistidos

Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos
Atual dos Beneficios Futuros no Programados - Assistidos

lericios a uonceaer
Contribuiçao Definida

Saldo de Contas - parcela Patrocinador ou Instituidor
Saldo de Contas - parcela Participantes

Beneficio Definido Capitalizaçao Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadon
(-) Valor Atual das Contribuiçdes Futuras Participantes

Beneficlo Definido Capitalizaçao não Programado
Valor Atual dos Beneficios Futuros
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Patrocinadon
(-) Valor Atual das ContribuiçOes Futuras Participantes

Beneficlo Definido Capitals de Cobertura
Beneficio Definido Repartiçäo Simples

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - REB

to Normal do Ano (%)

isöes Matematicas
Beneficios Concedidos

Contribuiçao Definida
Saldo de Conta dos Assistidos

1.102
548,

IRS 1.375,578Al2,(
R$ 273.159.897,E

R$ 0,C

Futuros Prograrnados - Assistidos
Futuros não Programados - Assistidos

Patrocinador ou Instituidor
Participantes
açào Programado
Futu ros
içöes Futuras Patrocinadores

nçOes Futuras Participantes
ação näo Programado

a

Saldo de Contas -
Saldo de Contas -

(-) Valor

IRS 9
R$ 1.10	 4
R$ 1.10

IRS

PS C) 00
PS 0,00

Atual das ContribuiçOes Fulura
'efinido Capitals de Cobertura

IRS 0,02

Assinatura do Atuãrio:
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C,	
DErgI0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PL.ANO DE BENEFICIOS: (1998.0044-65] REB

PREVTOENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 3111212015	 TIPO: COMPLETA

PRQY1Q ES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

no Ativo
Deficit
	 R$ 0,

(U moses restan
	 R$ 0,

ativos (0 meses
	 R$ 0,

moses restante5

Patrocinador (U moses restantes)
Participantes ativos (0 meses resta
Assisticlos (0 moses restantes)

Outras finalidades
	 R$0,

Patrocinador (0 moses restantes)
	

R$ 0,
Participantes ativos (0 mesos resta
Assistidos (0 meses restantes)

o no Passivo
ivacionado
cinador (0 meses restan
:ipantes ativos (0 moses
tidos (0 moses restante

Patrocinador (0 moses restan
HParticipantes ativos (0 moses

-- Assistidos (0 moses restante
rOutras

- Patrocinador (0 moses restan
-	 Participantes ativos (0 meses

Assistidos (0_moses restante5

PATRIMONIO DE COBERTURA
iPatrimânio de Cobertura: 	 R$ 1.372,6 do cobertura:

8

para GaranUa dos
uiçoes dos Particii

recebidos no exercicio
utilizados no exercicio

inaIidade	 Fundo MUtuo para Garantia do Reserva de Cobertura 	 I
Forte do custelo	 n áo
Recursos recebidos no exerciclo
,Recursos utilizados no exercicio
SaWn

Assinalura do Atuário:
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C	 DEMQNSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PIANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2015	 TIPO: COMPLETA

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO

FONTE DOS RECURSOS

Valor (KS)	 Valor ( 'YO)	 Total em valore!

	

49.893.397,18	 99.786.794

	

49.891397,18	 654	 99.786.794

	

49.893.397.18	 654	 99.786,794

	

0.00	 0.00$	 C

Valor (R$)

Total de	 49.893.397,18

	

49.893.397.18
	

6.
previdenciarias

Normals

Lu

Lu
equacionado
Serviço
Passado

Finalidades
Utilizaçao de
fundos

Exigencia
regulamentar
Destinaçao de
reserva

Data Inicio de Vi péncia:

Lu
	

oucH

01/06/2016

Assinatura do Atuáro: 	 z1a
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C DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-651 REB
M^DFNCLA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICI0	 DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2015 	 TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

phcando-se as diretrizes do Regulamento do piano de beneficios REB, em especial no disposto no seu
apituio Vii, obtiverarn-se Os percentuais de contribuiçào para a patrocinadora e participantes ativos, com
ase nas contribuiçOes verificadas sobre o total da foiha saiariai.

custo total do piano, calcuiado a partir dos resuitados da avaliaçao atuarial, resultou nun total de 13,66% da
)[ha salariai, considerando a carregarnento administrativo.

piano de custeio previdenciário recomendado pare 0 exercicio de 2016 (deverá entrar em vigor, no máximo,
partir do dia 10 do rnês subsequente ao prazo para envio das respectivas DemonstraçOes Atuariais - DA, qual

aja. envio das DemonstraçOes Contébeis a Previc) está apresentado nas tabeias abaixo, onde constam as taxas
édias de contribuição a serem praticadas peios participantes ativos, assistidos a patrocinadora:

Participantes: Beneficios Näo Prograrnäveis - 0,14%; Despesas Administrativas - 0,29%; Contribuição
rogramada - 6,40%; e Total da Contribuição do Participante - 6,83%;
Patrocinadora: Beneficiós Näo Prograrnãveis - 0,14%; Despesas Administrativas - 0,29%; Contribuição
rogramada - 6,40%; e Total da Contribuiçäo do Participante - 6,83%.

taxa dos beneficios de risco de 0,28% (0,14% do Participante + 0,14% das Patrocinadoras) e 0 resuitado do
esconto reiacionado ao comprornisso atuariai atribuido aos beneficios de invalidez, pensão e pecUho por
iorte, que considerou o valor do Saldo do Fundo de Risco existente.

5 contribuiçOes das patrocinadoras serào idOnticas 80 somatôrio das contribuiçOes dos participantes,
speitando-se 0 principio da paridade contributiva, cuja aliquota media projetada foi de 6,83%, podendo esse

ercentuai variar, de acordo corn o comportamento da massa saiariai dos participantes ativos durante 0
eriodo de vigéncia do piano de custeio a ser impiementado.

'endo em vista a natureza do pIano de contribuição variãvei e a vinculaçao da contribuição patronal a fatos
fetivarnente ocorridos, tais como salérios reaimente pagos, contribuiçäo reahzada peio participante e nUmero
a adesOes ao piano, as taxas de contribuiçOes apresentadas neste documento são estimativas, podendo,
ortanto, deixar de coincidir corn as taxas efetivamente praticadas.

Jecessário observar que as fontes de custeio podern ser: contribuição dos participantes e assistidos;
;ontribuição das patrocinadoras; reembolso das patrocinadoras; resuitado dos investimentos; receitas
rIministrtiv2s fiindn Administrativo: dotacáo iniciai: e doacOes.

s Provisôes Matemáticas de Beneficios Concedidos apuradas em 2015 tiveram acréscirno de 0,64% quando
:ornparadas corn Os valores apresentados em 2014 atuahzados peia meta atuarial atuai de 17,44% (5,54% a.a.,
:axa de juros atuai, adicionado do INPC de 11,28%). Essa variação se deve em especial aos seguintes motivos
:umuiativamente:

Evoluçao das ProvisOes Matematicas abaixo da meta atuariai (10,49% contra 17,44%), referente aos assistidos
ue se mantiveram nas avaliaçOes atuariais de dezembro/2014 e dezembro/2015, em virtude do

3nveihecirnento da massa, bern coma da alteração das hipoteses atuariais adotadas nos cáiculos;
- Elevado nUrnero de encerramento de beneficios, representando uma Reserva total de R$ 5,568.276,96,
atuaiizada peia meta de 17,44% para dezernbro/2014, o que significa 2,04% des ProvisOes Maternãticas de
Beneficios Concedidos deste ano;
- Eievado nUmero de novas concessOes de beneficios, representando urna Reserva total de R$ 21,878.887,50,
O que significa 6,01% das Provisöes Matemãticas de Beneficios Concedidos deste ano;
- Houve a entrada de 3 novos beneficiosjudiciais no REB no anode 2015, implicando majoração de R$
1.433,438,41 na Reserve de Beneficios Concedidos, o qua representa 0,52% des ProvisOes Maternãticas de
Beneficios Concedidos deste ano.

Quanto ao incrernento das Provisoes Matemãticas de Beneficios a Conceder, a variação observada fol de 7,41%
q'jando comparadas com os vaiores apresentados em 2014 atuahzados pela rentabilidade do exercicio de
2015 de 2.03%. e essa se deve a evoiuão naTrnai do Fiano, onde são considerados vários fatores, dentre eies,
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mente. a entrada de novas participantes e contribuiçOes, reajuste de salários de participação, e
:ão do saido pela rentabilidade ca cota.

pals riscos atuarlais:
o gerenciamento de risco atuarial tern coma base três pilares prirnordlais: aprirnorarnento dos sistemas de
calculo atuariai, consistência cadastral e aderência das hipoteses atuarials. Corn relaçao aos caicuios atuariais,
estruturados em SAS, a fluxo do passivo estocãstico foi impiantado no ano de 2014 e encontra-se em fase
avançada de testes de apuração das provisOes rnatemãticas. No ãrnbito cadastral, e reahzada a anãhse mensal
da base de dados atuarials. aphcando constante critica, acompanhamento e validação. Quanta as hipoteses
atuarlais, são desenvoividos estudos de aderencia para todas aquelas utihzadas nos pianos. Corrobora também
para a controle dos riscos atuarials a existéncia de urn piano de trabaiho anual e de indicadores de
desempenho para fins de controle dos riscos atuarials, assim coma o acompanharnento das provisOes
rnatemáticas, do orçadofrealizado, ca constituiçao/reversao, e do incrernento de referidas provisOes
cornoarativamente a meta atuariai.

Irnportante destacar que o projeto para impiernentaçUo ca Gestao do Risco Atuarial no ãrnbito ca FUNCEF
encontra-se ern andarnento, corn a etapa de diagnOstico concluida, conforme projeto entregue pela consultoria
Ernst Young em janeiro de 2016, sendo a prOxirna etapa relacionada a impiantaçao dos processos, a quai

para insuticiência de cobertura:
-ando que o equiiibrio técnico ajustado do Piano, considerando o valor do ajuste de precificação, e
não ha soiuçOes para insuficiencia de cobertura a anresentar.

Assinatura do Atuário: 	 A
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tNFORMACOES CONSOLIDADAS

Participantes ativos do piano: 12790

Temoo médio de contribuicão do pla no (meses): 141

Tempo médio para aposentadoria do piano
	 156

TOTAL GAS RESERVAS

Custo Normal do Ano	 R$ 99.786.794,3

iProvisôes
	 375.578.412

273.159.897

Conta dos Assistidos
Definido
	 R$ 273.159,89

ual dos Beneficios Futuros Pro
	 1*181418.12

ual dos Beneficios Futuros näo
	 R$ 91.741.7E

a
	 1*1.102.418.51

1*1.102.41851

- pamela Patrocinador ou
	 R$ 548,643.6€

- pamela Participantes
	 R$ 553.77482

Beneficios Futuros
das ContribuiçOes Futuras Patrocinadon
das Contribuiçoes Futuras Participantes
Jo Capitalizacão nao Programado
Beneficios Futuros

das ContribuiçOes Futuras Patrocinadon
pas Contribuiçaes Futuras Participantes
do Capitais de Cobertura
do Repartição Simples

1*

1*
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PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

tabilizaclo no Passivo
Deficit equacionado

Patrocinador
Participantes ativos
Assistidos

Serviço passado
Pat ro c in a d or
Participantes ativos
Assistidos

Outras finalidades
Patrocinador
Participantes ativos
Assistidos

RS 0,00
$-0,00

R$ 0,00

Assinatura do Atuãrio: 	
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FONTE DOS RECURSOS

Participantes
Valor

Total derecursos I	 49

ContribuiçOes
previdenciârias

Normals

equacionado
Serviço
Passado
Outras
Finalidades

fundos
Exigencia
regulamentar

iv
reserva

Patrocinador
Total em

397.1

KM

s'ritura do Atuãrio: 	 -
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PARECER ATUARIAL DO PLANO

Qualidade da base cadastral:
na avauacao esia oosicionaaa em

inforrnaçOes cadastrais foram submetidas a testes e criticas de consisténcia e, após Os ajustes necessãrios,
3m consideradas satisfatOrias.

dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora CAIXA e mantidos pela FUNCEF. Jé aqueles
tivos aos autopatrocinados, em Beneficio Proporcional Diferido - GPO e assistidos são de responsabilidade da

Regras de constituição e reversäo dos fundos previdenciais:
1-unCO MUIUO Ce Garantia cia Keserva de Cobertura
undo destinado a garantir as Provisöes Matemáticas de Beneficios Concedidos.

sse fundo e constituido pela transferencia:
Jo saido de conta do participante, no ato da concessão do beneficio;
Ia compIementaçao, quando for o caso, de diferença da reserva matemâtica proveniente do Fundo para Garantia
as Beneficios de Risco, na ocorrência da concessão do beneficio par invandez ou pensão por morte do
articipante ativo ou autopatrocinado;
Jo Fundo pare Garantia dos Beneficios de Risco da reserva de pecülio par marie dos assistidos;
Ia transferencia de reservas matemàticas de beneficios concedidos, recebidas, pelo ingresso de participantes
riundos de outros pianos;
arcela do saldo de conta referente ao valor não resgatãvel da subconta patrocinadora;
Jo resultado financeiro dos investimentos dos recursos deste fundo.

partir do requerirnento do beneficio, 0 montante destinado a cobertura do beneficio continuado gerado sera
wertido para a cobertura da provisão matemática de beneficio concedido respectivo ou do efetivo pagamento do
eneficio em caso de pagamento Unico.

Fundo pare Garantia dos Beneficios de Risco
I Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco e constituido peios recursos provenientes da contribuiçao definida
tuarialmente para cobertura dos beneficios de risco e destinado a compiementação das reservas matemãticas
as eventos de pensão por mode, de invalidez e do pecUlio par marie, quando a saldo de conta individual for
isuficiente pare aquela cobertura, acrescido da variação do resuitado de investimento, dada pela cota do Piano.

al Fundo e reavahado mensaimente, a fim de registro de sue composição, sendo que, em havendo insuficiência
a recursos, par não ser possivei o registro negativo de tai Fundo, caberâ o devido registro desse valor em forma
a "Recursos a Receber" no Ativo Patrimonial, de forma a lastrear tal resultado e, em havendo resultado positivo,
Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco deverá contempiá-lo contabilmente, ou seja, em Fundo
revidencial no Passivo Patrimonial.

P compromisso atuarial a custear no ano par meio de contribuiçOes e apurado a partir da apuração do custo
tuariai pare cobertura dos beneficios assegurados por esse fundo, deduzido de eventual saldo existente, e
suitou nos seguintes valores:
usto Normal anual dos Beneficios de Risco (=)	 3.879.968,79
aldo do Fundo de Risco () 	 1.677.713,21
ompromisso atuariai a custear no ano	 2.202.255,58

;a-se que a piano REB possuia ate novembro/2015 a Fundo Previdencial pare Ajuste da Taxa de Juros, corn
a sua reduçao no longo prazo, em obediência aocenário macroeconOmico brasiieiro, e ao advento da
ição MPS/CNPC n° 9/2012, que alterou a Resoluçào MPS/CGPC n° 1812006, que estabelecia a decréscimo
ivo na taxa maxima de juros permitidos pelos Pianos.

e Note Técnica Atuarial do piano de beneficios, este Fundo foi constituido no anode 2010 pelos
provenientes do resultado econOmico-financeiro-atuariai do Piano, apurado no final do exercicio

ano civil, na proporção que meihor se adequava as estrategias de gestao estabeiecidas peio Conseiho
tivo, sendo que sua manutencaopcorree forma a não comprometer a equilibria atuarial do piano.

Assinatura do Atuãrio:
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pesar de  cenàrio econômico terse aiterado desde o anode 2014, inclusive corn aiteração da iegisiaçao que
revia o decrescimento da taxa de juros em 0,25% ao ano ate o exerciclo de 2018, especificamente para o case
o Piano REB. porter encerrado o exercicio de 2014 em situação superavitária, referido fundo foi mantido.

Contudo, para este encerramento de exercicio de 2015, anaiisando as motivaçOes de sua criação, que se referia a
reduçâo da taxa de juros brasileira, a qual não e mais visiumbrada no curio prazo em nenhum estudo interno da
FUNCEF, a sua manutençào não está mais correlacionada a urn evento determinado ou corn urn risco identificado
avaiiado, controlado e monitorado, conforme Resoiuçao CGPC n° 26/2008, de mode que 0 Fundo Previdencial de
Ajuste de Taxa de Juros do Piano REB, que equivaieria a R$ 39.230.728,95, foi integralmente revertido, em
dezernbro/2015, conforme VO D1BEN 009/16. conforme aprovação na Diretoria Executiva pela Resoiuçào/Ata
037/1239.

Corrobora tarnbern com tal justificativa técnica pela reversão a apuração de resuitado deficitãrio acumulado para
este Piano em 2015, 0 que vai de encontro a condição de manutenção prevista na Nota Técnica Atuariai, de não
comprometer o equihbrio atuariai do Piano.

forma, neste Parecer, o PatrimOnio de Cobertura foi apurado com a reversão total do Fundo da Taxa de

do resultado:
Piano de Beneficios REB gerou Deficit Técnico acumulado no valor de RS 2.949.839,04, posicionado em

1112/2015, considerando 0 Deficit Técnico do exercicio de R$ 13.953.641,23, quando comparado com 0
sultado de 2014. Esse deficit tecnico foi infiuenciado, principaimente, peia performance dos investimentos, que

E) mostrou inferior a Meta Atuariai do Piano, uma vez que, se compararmos a Meta Atuarial de 17,44% (juros de
54% a.a. e INPC acumulado de 11,28% a.a.), corn a rentabilidade liquida efetiva de 2,03%, veriFcamos uma
iferença a menor de 13,12% ou equivalente a 15,41 pontos percentuais.

tro ponto importante que infiuenciou o resuitado se deu no Exigivel Contingencial, em que, comparativarnente
ano anterior, teve urn incremento de novos beneficios judiciais, contribuindo para uma eievaçao nas provisOes

'Ressaita-se que, os resuitados deste Piano contempiam também as aiteraçOes dadas pela Resoiução MPS/CNPC
n° 16/2014, incluindo o art, 28-A na Resoiução MPS/CGPC n° 26/2008, que permite apiicar no resultado o valor
Jo ajuste de precificaçao. correspondente a diferença entre o valor dos titulos pUblicos federais atrelados a indice
de preços, ciassificados na categoria tituios mantidos ate o vencimenlo, caiculado considerando a taxa de juros
f63i anual utikzada na respectiva avaiiação atuariai, e o valor contãbil desses tituios.

Assim, o Resuitado Deficitário do Piano passa a ser apurado considerando o valor dos Resultados a Reahzar,
conforme demonstrado abaixo:

it/Superàvit ()	 (2.949.839,04)
itados a Reahzar (+1-) 	 27.873.127,64
ibrio Técnico Ajustado ()	 24.923.288,60

ortanto, considerando o valor do ajuste de precificação do REB, 0 resuitado do equilibrio técnico ajustado em
1/1212015 e positivo em R$ 24.923.288,60, representando 9,12% das ProvisOes Matemãticas.

disso, de acordo com a Resolução MPS/CGPC n° 2612008, não hO necessidade de se avaliar a margem de
:ia desse piano e, por conseguinte, não haverO Piano de Equacionamento.

foi realizado estudo para averiguar a capacidade do piano de beneficios de honrar Os compromissos do
io de 2016, cuja anOhse estO fundamentada no confronto dos recursos financeiros (Palrimonio de
ura) corn as despesas com beneficios previdenciOrios projetadas no fluxo atuariai previsto para 0 referido
, correspondendo respectivamente a R$ 1,3 biihOes e R$ 52,2 miihOes, conciuindo-se, assim, que 0 fluxo
ro e suficiente para honrar os compromissos do exercicio subsequente.

nportante registrar tambem que as principais soiuçOes para o atingimento do equiiibrio do piano são:
Acompanhamento da aderéncia das hipoteses e premissas atuariais por meio de testes de hipOteses;
A rentabihdade dos ativos do piano atingif a meta atuarialfl

Psnaiura do AtuOrio:	 I_\
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base cadastral retietir exatamente a massa

Natureza do resuitado:
A natureza do resuitado e conjuntural. 	

-j

Soiuçöes para equacionamento de deficit:
em vista que o Equilibrio Técnico Ajustado do Piano

Adequaçäo dos métodos de financiamento:
esto adequados ao piano, bern corno a iegisiaçao

Outros fatos relevantes:
:m contormiclade corn estudo de Asset Liability Management - ALM utihizado Para eiaboração da Pohtica de
nvestirnentos da FUNCEF, para o quinquenio 2016-2020, o Piano REB possui capacidade financeira de hquidez
ara manter tituios de vaiores rnobihãrios, classificados na categoria de tituios rnantidos ate 0 vencirnento.
essaivada eventual necessidade de hquidez oriunda de eventos extraordinários, do passivo previdenciário ou
:ontingencial, nao conternplados no estudo ALM, de acordo corn PA GEWAC 001/16, de Dade janeiro de 2016.

m relaçào aos beneficios de risco, nos carnpos de "Custo do Ano (R$)" e" Custo do Ano (%)' esclarecemos que
vaiores foram consolidados nos respectivos carnpos relativos ao beneficio de Renda Vitahcia por
sentadoria por Invalidez, visto que o cãlculo do custo compara 0 compromisso total, portanto, relativo a

Os OS beneficios de risco do piano (invalidez, pensão e pecuho), corn o saido de conta acumuiado pelo
licipante em decorrencia de suas contribuiçOes norrnais. Viabihzando, portanto, a apresentação do valor,
nas de forma unificada.

ii realizados testes de aderencia no anode 2015 para as hipoteses utilizadas na avahaçào atuarial, que
vararn identificar a aderência/convergencia das atuais hipoteses ou a necessidade de redefiniçOes nos seus
s. Tais estudos foram reahzados tanto no àrnbito da entidade, quanto por consuitoria atuariai externa, quai

Consuitoria Mirador Assessoria Atuariai Ltda., adotando-se as providéncias para a rnelhor certificaçao dos
:ados apontados para fins da Avahação Atuariai anual de fechamento desse exercicio.

estudos são elaborados visando sempre o seu aprimoramento, tendo corno piiar a boa prãtica atuariai, que
a utihzaçao de técnicas e metodologias defensáveis, usualmente adotadas no mercado a que meihor
-ii auxihar na definiçao das respectivas taxas e parãrnetros.

as premissas de rotatividade e crescirnento real de saiários, essas foram aivo de rnanifestaçäo da
adora CAIXA por meio do Oficio 2412015/SURBE/GESAP, de acordo corn a Resoiuçao CGPC n° 18/2006,

definiçao das hipoteses de 2015, no ãrnbito da FUNCEF, se deu peia Diretoria Executiva e Conseiho
?hberativo, por meio do Voto DIBEN 024/15, consubstanciado palo Parecer PA CAPREV 013/15 (ResoiuçOes/Ata

155/1221 e ResoluçOes/Ata CD 046/420), e Voto DiBEN 032/15, consubstanciado palo Parecer PA CAPREV
7/15 (ResoiuçaesfAta DE 205/1232 e Resoiuçöes/Ata CD 061/425), Os quais tiveram corno objetivo
)resentar Os estudos técnicos realizados, referentes a anáiise da aderéncia das hipOteses atuariais a massa de
rticipantes e Assistidos dos pianos, e consequenternente, a indicação das hipOteses atuariais a serem utihzadas

i Avahaçao Atuariai anuai peio Atuario do Piano.

'entre as hipOteses e prernissas adotadas, destacarn-se aqueias qua sofrerarn aiteraçoes em comparação corn a
vahação Atuariai de 2014:
Projeçao de Crescirnento Real Anual dos Saiarios de 4,52% para 3,85%;

que a aiteraçao da premissa de Crescirnento Real Anuai dos Saiarios não gera impactos nas ProvisOes
, sendo seu reflexo apenas na definiçao taxa de custeio Para Os beneficios de risco.

Coordenaçao de Atuária e Pianejamento Previdenciãrio - CAPREV, neste exercicio de 2016, dará continuidade a
stao atuariai do Piano e aprofundará oçontroie dos riscos atuariais a que estão afetos, ern especial, voitado as
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ii acompanhamento, tendo como pilar a boa prática atuariat, que indica a utilização de tecnicas e met000logIaS
:nicamente defensáveis e usualmente adotadas no mercado, e que meihor possam auxiliar na deuinição das
spectivas taxas e paràmetlos.

patrocinadora, responsãvel pela definição das hipôteses de crescimento real de salário e rotatividade, conforme
rsa a item 1.1 do regulamento anexo a ResoluçUo CGPC/MPS n o . 18/2006, deveré continuar acompanhando
nstantemente a evalução da massa de participantes, cam a finalidade de fundamentar a experléncia declarada.

dicamos a adoção das taxas de custeio apresentadas nesta Demonstracão Atuarial para a exercicio de 2016,
ijo iiituito é arrecadar a montante necessário pare atingir 0 nivel de financiamento dos beneficios previstos para
ano, de acordo com a metodo atuarial atualmente utilizado, dada a modalidade de contribuicâo variavel do
ano, além de garantir a valor necessário para a pagamento das despesas administrativas correntes e a

.,. A.. ,	 frhncrra,,ictnc am raniiImentn
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