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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1996.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CADASTRAIS

INFORMACOES SOME A AVALIACAC ATUARIAL
da Avaliaçao:

enviados a PREVIC):

CAPREV 005/15
node Custeio CAIXA NUP 007622/15
CAPREV 008/14
CAPREV 010/14
CAPREV 019/14
Quantidade de Grupos de Custeic: I
INFORMACOES SOME A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFICIOS

ion do passivo e detinida a partir do valor presente do fiuxo atuarial liquido do piano de beneficios,
a valor presente corn base na taxa real de juros utilizada na avaliaçäo atuarial, ponderado pelo tempo
ado do fluxo, conforrne Portaria PREVIC n° 615/2014 e planilha de cãlculo disponibilizada pela PREVIC.

Assinatura do Atuario:
-
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ENTIDADE: FUNCEF
r
PLANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-65] REB
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MMONWIA SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

SIM
Programado:
CAP ITAL IZACAO
FIN AN

b

Básico do
VALOR DESTE BENEFICIO CORRESPONDE AO VALOR DA RENDA VITALICIA, BENEFCIO PROPORCIONAL DIFERIDO OU
ENSAO DO MES DE DEZEMBRO.

NAO
CAPITALIZAcAO
de Financiamento:
VALOR DO BENEFICIO, DEVIDO ADS DEPENDENTES DO PARTICIPANTE QUE VIER A FALECER EM GOZO DE BENEFICIO,
)RRESPONDERA A 2( DIJAS) VEZES 0 VALOR DA RENDA VITALICIA Cu PENSAO, OBSERVADO 0 VALOR MNIMO DEFINIDO
VALOR SERA RATEADO EM PARTIES IGUAIS ENTIRE OS DEPENDENTES HABILITADOS.

NAO
Programado:
REPARTICAO DE CAPITAL DE COBERTURA
vel Bâsico do Beneficio:
VALOR DO BENEFCIO, DEVIDO AOS DEPENDENTES DO PARTICIPANTE DUE FALECER EM ATIVIDADE, CORRESPONDERA A
UAS) VEZES 0 VALOR DO SALARIO REAL DE BENEFICIO - SRB E, PARA OS DEPENDENTES DE PARTICIPANTES CUE VIER A
LECER EM GOZO DE BENEFICIO,CORRESPONDERA A 2 (DUAS) VEZES 0 VALOR DA RENDA VITALiCIA OU PENSAO,
3SERVADO 0 VALOR MINJIMO DEFINIDO ATUARIALMENTE.
VALOR SERA RATEADO EM PARTIES IGUAIS ENTIRE OS DEPENDENTES HABILITADOS.
PENSAO POR MORTE DE
NAO
Programado:
de Financiamento:
vel Bàsico do Beneficio:
BENEFICIO, 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.
DE
NAO
Programado:
REPARTICAO DE CAPITAL DE COBERTURA
de Financiamento:
O VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA, NA DATA DE INICIO, AO MAIOR VALOR OBTIDO POR UM DOS SEGUINTES
bRITERIOS:
SALARIO REAL DE BE
Assinatura do Atuàno:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO

DATA DA AvALIAçA0: 31/1212014

TIPO: COMPLETA

SALDO DE CONTA DVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENEFICIO VEZES 10% (DEZ POR) CENTO.
BENEFICIO, DECORRENTE DO OBTO DE PARTICIPANTE FALECIDO EM GOZO DE BENEF1CIO, CORRESPONDERA A 80%
IrENTA POR CENTO) DA RENDA VITALICIA DO PARTICIPANTE NA DATA DO OBITO.

Programado:

NAO

VALOR DO BENEF1CIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.
VALOR DO BENEFICIO DE PENSAO,DECORRENTE DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE LICENCIADO EM GOZO DE
ENEFICIO, CORRESPONDERA A 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO BENEFICIO.
Programado:

Sim

RENDA ANTECIPADA E 0 BENEFICIO DE PAGAMENTO UNICO E DE CARATER FACULTATIVO, REPRESENTADO PELA
ETIRADA, EM ESPECIE, DE ATE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO SALDO DE CONTA NECESSARIO A COB
)S BENEFICIOS DE RENDA VITALICIA OU BENEF1CIO PROPORCIONAL DIFERIDO.
POR INVALIDEZ
Programado:
MAO
REPARTIcAO DE CAPITAL DE COBERTURA
do Beneficio:
VALOR CORRESPONDERA AO MAIOR VALOR, CALCULADO POR UM DOS SEGUINTES CRITERIOS:
SALARIO REAL DE BENEFICIO(SRB) MENOS 0 BENEFICIO PREVIDENCIARIO;
SALDO DA CONTA DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL;
SALARIO REAL DE BENEFICIO(SRB) VEZES 10% (DEZ POR CENTO).
PARTICIPANTE LICENCIADO
Programado:

MAO

VALOR BENEF1CIO E CALCULADO COM BASE NO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE, NA DATA DE AQUISIcAO DO
NEFICIO, DIVIDIDO PELO FATORATUARIAL.
IA POR TEMPO DE CONTRIBUI
Sim

Básico do
VALOR DO BENEFICIO CORRESPONDERA AO VALOR DO SALDO DE CONTA DO PARTICIPANTE NA DATA DA AQuISIcAO DO
ENEFiCIO DIVIDIDO PELO FATOR ATUARIAL.

Assinatura do Atuário:

A
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [19980044-65] REB
IA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DAAVALIAcA0: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL
GRUPO OF CUSTEIO: 1 - REB

HIPOTESES ATUARIAIS
Fator de OeterniinaçAo do Valor Real
esperada no exerciclo seguinte;
ocorrida no exerciclo encerrado:
omentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada pare 0 exerciclo de 2014 foi de 0,98, utilizada no AvaliaçAo Atuarial de 2013, representando 0 fator
rn base no INPC projetado para 0 longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
icerrado, determinada a partir do tator calculado corn a aplicaçAo do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9731 - A
ergência deveu-se a fatores relacionados a politics econOmica e so cenArio de inflaçAo atual (6,23%), comparativamente
projetado para 0 longo prazo (4,63%), representando assirn, oscilacOes ern torno do tendência esperada, prOprio do
ocesso de inferéncia estatistica, sendo esta variAvel constantemente avaliada polo Entidade, por rneio dos estudos de
Jeréncia dos prernissas atuariais
indice utilizado reflete o irnpacto do perda do poder de compra do beneficio do INSS ao longo do tempo, segundo
tudos de aderência realizados, utihzando para tanto nietodologia que representa a referida perda e as projeçes de
PC/IBGE pare o longo prazo esperado pela Area responsAvel pela rnacroalocacAo de recursos e cenArios do FUNCEF,
ncornitante corn a taxa de juros tOcnicos adotada no Piano.
piniâo do atuârio:
)nforrne estudos de aderAncia realizados, entendernos ser adequado o indice adotado nests AvaliaçAo Atuarial, por se
tar de estirnativa media do infiaçAo de longo prazo, projetada pela Area responsAvel pela rnacroalocaçAo de recursos e
nArios da FUNCEF.
iportante registrar que essa hipôtese é sensivei As variaçOes infiacionArias, necessitando de constante monitoramento e
insequente reprocessarnento dos testes de aderAncia reahzados ou outro que meihor representar 0 cornportarnento dos
dos nos anos subsequentes.
Valor Real so Longo do Tempo SalArios
uantidade esperada no exerciclo seguinte:
097
uantidade ocorrida no exerciclo encerrado:
omentArio sobre divergAncia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada pars o exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada no AvahaçAo Atuarial de 2013, representando o fator
rn base no INPC projetado para 0 longo prazo esperado peia FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
icerrado, deterrninada a partir do fator calculado corn a aphcação do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9731. A
vergOncia deveu-se a fatores relacionados a politics econOrnica e ao cenArio de inflaçAo atual (6,23%), comparativamente
projetado para o longo prazo (4,63%), representando assirn, osciiaçOes ern torno do tendAncia esperada, prôprias do
ocesso de inferencia estatistica, sendo esta variAvel constanternente avaliada pela Entidade, por meio dos estudos de
JerAncia dos premissas atuariais.
Justificativa da EFPC:
o indice utihzado reftete o impacto da perda do poder de cornpra do salArio ao longo do tempo, segundo estudos de
aderencia reahzados, utiiizando pars tanto rnetodologia que representa a referida perda e as projeçOes de INPC/1BGE para o
longo prazo esperado pela Area responsAvel pela rnacroaiocaçAo de recursos e cenArios do FUNCEF, concomitante corn a
taxa de juros tAcnicos adotada no Piano.
OpiniAo do atuArio:
Conforme estudos de aderencia realizados, entendernos ser adequado 0 indice adotado nesta AvaliaçAo Atuarial, por se
tratar de estimative media da inflaçAo de longo prow, projetada pela Area responsAvel pets macroalocacAo de recursos e
cenArios da FUNCEF.
A
irnportante registrar que essa hipôtese ' sen ivel A ariaçO inflac nArias, necessitando de constante monitorarnento e
Assinatura do AtuArio:
PAgina
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFiCIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAçAO: 31112/2014

T1PO: COMPLETA

consequente reprocossamento dos testes de adorencia realizados ou outro quo moihor reprosentar 0 comportamonto dos
dodos nos anos subsoquentes.
Hipótese:
Valor: 0,98
i no exercicio seguinte:
no exercicio encerrado:
entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada para o exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada no Avahaçào Atuarial de 2013, represontando 0 fator
rn base no 1NPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, onquanto quo a quantidade ocorrida no exercicio
icerrado, doterminada a partir do fator caiculado corn a aphcaçao do INPC efetivo no exercIcio, foi do 0,9731 - A
vergência devou-se a fatoros relacionados a po!itica oconOmica e ao cenãrio de inflaçao atual (6,23%), comparativamonte
projotado para o longo prazo (4,63%), representando assim, osciiaçOos em torno do tondéncia osperada, prôprias do
ocesso de inforéncia estatistica, sendo osta variávei constantemento avahada pela Entidade, por meio dos estudos do
lerOncia dos promissas atuariais.
stificativa da EFPC:
ndice utihzado refiete o irnpacto do perda do poderde compra do beneficio ao longo do tempo, segundo ostudos do
ierência reahzados, utihzando para tanto motodologia que representa a reforida perda e as projeçOes de INPC/IBGE para 0
igo prazo esperado pela area responsavel pela macroaiocaçao de rocursos e cenarios do FUNCEF, concomitante corn a
<a do juros técnicos adotada no Piano.
me estudos de aderencia roahzados, entondemos ser adequado o indice adotado nesta Avahação Atuarial, per se
de estimativa media do inflaçao de iongo prazo, projetada peia area rosponsãvei peia macmoaiocaçao do mocursos 0
Os do FUNCEF.
tante registrar que essa hipotese e sensivol as variaçOes infiacionarias, necessitando do constante monitoramento e
quonte reprocessamento dos testes do aderência roahzados ou outro que meihor reprosentar o comportamento dos
nos anos subsequentes.
Hipotese:
HipOteso sobre Composição do Famiha de Ponsionistas
Valor: Masculine: 80% são casados corn cOnjuge 4 anos rnaisjovom no data do aposentadoria.
Feminino: 70% são casadas corn cônjuge 1 ano mais veiho no data de aposontadoria.
Para os assistidos o boneficiarios de pensão so utiliza as informacOes dos denondentos i
Quantidade esperada no exercicio seguinte:
0,80
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
0,70
Comentário sobre diver qência entre esoerado e ocorrido:
Cornposiçao familiar esporada para 2014 foi equivaiente a 75%, 0 que significa que do total do participantos ativos em
zombro de 2013, 75% torào um cOnjugo vitahcio no momonto do aposontadoria, sendo o porcentuai oncontrado
uivalento a 70%. Tai valor foi apurado a partir ca voritIcação ca quantidade do cOnjuges vitahcios daquoias
osentadorias concodidas no exercicio do 2014.
forma quo, doproondo-so quo esta variação e represontativa dos osciiaçaos em tomb do tondência osporada, prôpria do
cosso do inferéncia estatistica, sondo esta variávei constaritomonte avaliada pola Entidado, por moio dos estudos do
erència dos promissas o hipOtosos atuariais corn vistas a manutonçao dostas sempre em sintonia corn a massa o corn o
Justiticativa da EFPC:
D ostudos do aderéncia roahzados indicaram a proporçäo do 80% dos participantos 0 aposentados (Mascuhnos) casados,
om cOnjugo 4 anos maisjovom, o a proporcão do 70% dos participantos e aposontadas (Fomininas) casadas, 0 cônjugo 1
ano mais veiho.
tal hipatese é utihzada para os participantos, sondo aos assistidos utilizada a informação cadastrada, oxcoto aos
aposentados casados som informaçao do cônjugo, em quo so utihza ontão, a diforonça otária ontro homom o muiher.
-louve a aitoraçao do hipOtose vigonto, do modo quo a composição familiar utilizada como hipOtoso ospoiha a diforonça do
dade rnèdia ontro os assistidos casados 0 Os seUs cônjugos, born como a probabilidado do sorom casados na data do
aposontadoria o a quantidado do dopondontos osporada, segundo ostudos do adoréncia.
Opiniäo do atuário:
onformo ostudos de adorência roahzados, ontendemos ser adoquada a adoção ca hipótose aqui informada por sor
adoronto a estimativa media do iongo prazo, condiçáo osta em quo variaçOos pontuais nos rospoctivos ovontos são
Importanto registrar quo essa hipótoso e sonsivol as ocorréncias do aposontadorias corn dopondontos vitahcios 0 ou
temporários, nocossitando do constanto monitoramonto 0 roalização dos testes de aderéncia, a sorem reahzados no
oxorcicio do 2015.
Adomais, muito ombora ostojarnos rocornondando a adoçao dossa hipôteso, ontondomos quo a continuidado do ostudo e o
acumulo do ocorrencias futuras do novos ovntos oporcionarao a roahzação do testes corn mais rogistros 0 maior
confiabihdade, o quo contribuira par a u rosiltad ais c sistoje.
Assinatura do Atuario:
/
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19960044-65] REB
PREVII)MCLA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO

DATA DA AVALIA(;AO: 31/1212014

TIPO: COMPLETA

sabre
ExperiOncia
198,00
no exerciclo seguinte:
it z,uu
uantidade ocorrida no exercicio encerrado:
omentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
ratatividade esperada pare 2014 foi de 185, decorrente ca aphcaçäo ca hipOtese utilizada na Avahaçäa Atuarial de 2013
.xperiència da FUNCEF REB 2013) na base populacional de dezembra de 2013, sendo a quantidade de eventos encontrada
372. Depreende-se que parte desta variacäo e representativa dos oscilaçoes em tomo ca tendência esperade, prôpria do
ocesso de inferOncia estatistica, bem coma de fatores externos coma a compartamento ca própria masse ou decorrente
politics de RH das patrocinadoras. Esta variàvei e constanternente avaliada pete Entidade, corn a aplicaçäa de estudos de
lerencia des premissas e hipoteses atuariais corn vistas a manutençào destas sempre em sintonia cam a masse e cam a
I

istificativa da EFPC:
)nforme Resoiuçäa CGPC n o 18/2006, a patrocinadora indicou pare a REB a rotatividade de 1,51% a.a.. utiiizanda-se a
3tadoiagia de apuraçãa da proporção de empregadas desligadas sabre o total de empregados em cada ano de analise,
rn avaliar as apçOes realizades nos pianos a que as enipregedas fazem parte, e nem as casos que realizararn a
ncelamenta no piano sern ter a deshgementa da patrocinadora.
partir dos estudas de aderéncia reahzados, cam base nas informaçoes dos participantes de acordo cam a idace, hauve a
3nutençäo do Tãbua entao adatade (Experiência FUNCEF REB 2013), a quai se rnastrou aderente peias estudas reaiizadas.
e estudos de aderéncia reahzados, entendernos ser adequada a adaçäo ca tábua aqui infarmade par ser aderente a
ea media de tango praza, candiçâa esta em que variaçOes pantuais nos respectivos eventos sa esperadas.
-se que essa hipotese e sensivel as ocarrOncias de deshgamentas aa iongo dos anos, necessitanda de constante
mento e realizaçàa dos testes de aderOncia, rnediente aprafundamenta a ser reahzeda neste exercicia de 2015.
muito embora estejamas recamendando a edaçäo dessa tàbua, entendemas que a cantinuidade de estuda e a
de acorrencias futures de novas eventos praparcianaräa a reahzaçäa de testes cam mais registros, a que
ira pare uma rnaiar cansistëncia do seu resultada.
HipOtese:

indexador do Piano (Reajuste dos

esperada no
ocorrida no
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada pare a exercicia de 2013 fai de 5,36%, utihzada na Avehaçao Atuarial de 2013, representanda a
INPC prajetada pare a media prazo esperado pole FUNCEF, enquanta que a quantidade acarrida no exercicia encerrada
encontra-se deterrninada a partir do apuraçãa do INPC/1BGE efetiva ern 2014. A divergéncia deveu-se a fatares relacionadas
a pohtica econOrnica e aa cenário de inflação atual, carnparativarnente aa prajeteda pare a langa prezo, representanda
assim, oscileçoes em torna do tendencia esperada, práprias do processa de inferência estatistica, sendo esta variavei
anstanternente aveheda peia Entidede, que estâ investinda no aprimaramenta dos estudas de ederéncia des prernissas e
hipôteses atuariais cam vistas a rnenutençäa destes sernpre em sintania cam a massa e corn a piano
ustificativa da EFPC:
indice utihzada refiete as prajeçoes de INPC/IBGE prajetado pare a media praza eiebarada pela area de investinientas ca
iNCEF. cansiderando fatares reiacianadas a pahtica ecanôrnica, que é bahzada peia tearia ecanornétrice.
Opiniào do atuário:
Canfarme prajeçOes reahzadas pela area especifica do FUNCEF, entendemas ser edequada a adaçäo do indexedar aqui
inforrnado por se tretar de estimative media ca inflaçao pare a exercicia seguinte.
irnpartente registrar que essa premissa é imprescindivei pare fins de determinaçàa ca meta atuariei do Piano, necessitando
de seu constante manitorarnenta e consequente reprocessamento dos estudas reelizadas, de forma que a retarna dos
investimentos do Piano cornpartern este variaçàa, de forma mensal e acumulada, no intuita de minimizer as impactos
decarrentes de eventual nãa atingirnenta.

Assinatura do Atuaria:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1996.0044-65) REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AvALIAcA0: 3111212014

Hipótese:
Projeçao de Crescirnento Real do Salario
4,52
Valor:
Quantidade esperada no exercicio seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
Cornentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

TIPO: COMPLETA

4,52
4,30

o Crescirnento Real de Salário esperado para o exercicio de 2014 foi equivalente a 388% a.a., ou seja, a hipôtese utilizada
na Avaiiação Atuarial de 2013, sendo a taxa encontrada de 4,30% a.a.. Esta taxa foi encontrada pela variação da folha de
salarios do grupo de participantes constantes das bases de 2013 a 2014, con, salário diferente de zero, excluidos aqueles
corn rubricas judiciais e optantes pelo PFG em 2014, assim como os eventos considerados outliers.
Assim, depreende-se que esta variação e representativa das oscilaçöes em torno da tendOncia esperada, própria do
processo de inferencia estatistica, sendo esta variável constantemente avaliada pela Entidade, por meio dos estudos de
aderencia das premissas atuariais corn vistas a rnanutenção destas em sintonia corn a rnassa e corn o piano.
Justificativa da EFPC:
O percentual utilizado deve refletir a politica de recursos hurnanos de longo prazo no que diz respeito ao aurnento rnedio
salarial estimado que os ernpregados terao ao longo de suas carreiras. Considerando 0 disposto na Resoluçao CGPC n°
1812006, a patrocinadora indicou 5,42% a.a.
Os estudos de aderência realizados demonstraram a necessidade de revisão da taxa então adotada pelo Plano (3.88% a.a.),
j que se verificou a tendOncia de aurnento da referida hipOtese, se tornando necessâria a sua substituiçao, e para tanto,
alterou-se para a 4,52% a.a., que se rnostrou aderente pelos estudos realizados.
Dessa forma, o percentual utilizado será alvo de estudos de aderencia a serern realizados, corn a qua[ será dado a
continuidade ao acompanhamento de evoluçao deste evento neste exercicio de 2015.
Opiniao do atuârio:
Conforme estudos de aderencia reahzados, entendernos ser adequada a alteraçao do percentual anteriormente adotado pelo
PIano, de 3,88% a.a., para a 4,52% at, já que se verificou a tendencia de aumento de referida hipOtese, por se tratar de
estirnativa media de longo prazo, condiçao esta ern que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas. e porter
sido definida a partir de projeçOes realizadas em planilbas de célculo, ern formato Excel, once resultados foram apurados
em forma de valores e gráficos, que derarn condiçoes de se obter urna estimativa diversificada para essa prernissa.
Importante registrar que essa hipôtese O sensivel as variaçOes da politica de recursos humanos da patrocinadora,
necessitando de constante rnonitorarnento e consequente aplicaçäo de testes de aderencia.
HipOtese:
Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS
Valor:
0,00
Quantidade esperada no exercicio seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:
Cornentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

0,00
0,00

O Crescimento Real dos Beneficios do Piano esperado pare 2014 foi equivalente a 0%, ou seja, a hipotese ulilizada na
Avaliaçao Atuarial de 2013, sendo a taxa encontrada de 0%. Esta se deu de acordo corn a variacão dos valores apurados e
utilizados para fins de Avaliaçao Atuarial de 2014 cornparativamente a 2013.
Face a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variaçao do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta
premissa e apurado tarnbem polo teto de contribuçao do INSS, que recebe o rnesrno tipo de reajuste, não ha Crescimento
Real nos Beneficios no RGPS.
Justifucativa da EFPC:
o percentual utilizado tende a refletir o aumento médio dos salarios de beneficios pagos pelo INSS ao longo do tempo. Face
a forma de reajuste dos beneficios do INSS, qual seja, pela variação do INPCIIBGE, e considerando que o valor desta
premissa e apurado tambern pelo teto de contribuiçao do INSS, que recebe 0 mesrno tipo de reajuste, nao ha Crescimento
Real nos Beneficios no RGPS.
Opiniao do atuãrio:
Entendernos ser adequada a rnanutençao do percentual aqui inforrnado devido a forma de reajuste dos beneficios do INSS,
qual seja, pela variaçëo do INPC/IBGE, e considerando que o valor desta prernissa e apurado tambem pelo teto de
contribuiçâo do INSS, que recebe o mesrno tipo do reajuste, não resultando, assim, ern Crescirnento Real nos Beneficios no
RGPS.

Assinatura do Atuârio:
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ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [19980044-65] P88
MOTIVO: ENCERRAMENTOOEEXERClCIO

DATA I3AAVALIAcAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

Taxa Real Anual de Juros
5,54
5,54
Je esperada no exerCiCio se
1e ocorrida no exerciCio enc
omentârio sobre divergéncia entre esperado e ocorriao:
'Taxa Real Anual de Juros esperada pare a exerciclo de 2014 foi equivalente a 5,50% aa., ou seja, a hipôtese utilizada na
Waliaçäo Atuarial de 2013, sendo a taxa encontrada de -0,94%, equivalente a taxa de rentabilidade do Piano no anode
014 iiquida da infiaçäo do periodo equivalente a 623% a.a.. A divergéncia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
nvestimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior a Meta Atuarial do Piano de 1NPC + 5,5%, em decorréncia, em especial,
to cenária econOrnico do anode 2014.
Justificativa da EFPC:
\ taxa de juros utihzada busca refletir o retorno dos investimentos esperado para cada exercicio ao longo dos anos.
onsiderando as resuitados do estudo especifico reahzado para a verificação dessa taxa de juros, corn base naquele
jtihzado na definiçào Jas metas de rnacroalocacào dos ativos para a pohtica de investimentos relativa ao quinquêniO
1812006 e suas aiteraçOes, alterou-se a taxa
2015/2019 dos Pianos, bern como Os hmites estabeiecidos pela Resolucâo n o
'ealde juros pare 5,54% a-a., em substituiçäO a taxa de 5,50% a.a. adotada anteriormente.
Opiniäo do atuârio:
Conforme estudo reaiizado pela area, quanto a convergéncia da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
nvestimentos do piano, em obediencia a Instruçäo PREVIC no 0712013, entendemos ser adequada a adoçao da taxa aqui
nformada por se tratar de estimative media de longo prazo, consubstanciado pelo cenàrio de rentabiiidade risco e
rnacroalocacäo de carteira disponibihzado peia area de investimentos, assim como projeçöes de passivo previdenciário.
Registra-e qua essa hipótese e sensivel ao cenário econömico, a qual acarreta alteraçOes no retorno dos investimentos ao
ongo dos anos, necessitando de constante rnonitoramentO, em especial na Pohtica de Investirnentos, e reaiizaçäo dos
testes de convergéncia, mediante aprofundamento a ser realizado neste exercicio de 2015.
Hipótese:

Tabua de Entrada em

-11
no exerciclo sequinte:
uantidade ocorrida no exercicuo encerraao;
Dmentario sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
Entrada em Invalidez esperada pare a exercicio de 2013 foi equivalente a 10, ou seja, decorrente da aplicaçäo da hipOtese
lizada na Avaliação Atuarial de 2013 (Light Fraca) na base populacional de dezernbro de 2013, sendo a quantidade de
• entos encontrada de 4. De forma que, depreende-se que a eietivação do ocorrido frente ao projetado é representativa
is faixas de oscilaçOes em torno da tendencia esperada, prOprias do processo de interência estatistica, sendo esta variavel
nstantemente avaiiada pela Entidade, por meio dos estudos de aderéncia, cam vistas a manutençäO destas sempre ern
,tonia corn a massa e com o piano.
base nos estudos de aderência realizados em 2014, a manutencäo da tabua Light Fraca está aderente a massa do
- De forma que, a tábua utihzada tende a refletir a quantidade de ocorrências de aposentadorias por invalidez
• ada pare cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizadas.
iforme estudos de aderéncia realizados, entendernos ser adequada a adoção da tabua aqui informada por ser aderente a
mativa media de tango prazo, condiçao esta em que variaçöes pantuals nos respectivos eventos são esperadas.
emais, entendemos qua a continuidade dos estudos e a acOmulo de novas eventos propOrciOnarãO a reaiização de testes
Ti mais registras, o qua contribuirá pare urna maior consistOncia do seu resuitado em funçao do aumento da quantidade
observacôes e do parametrO tempo.
Hipótese:
1,00
no exerciCiO seguinte:
3,00
no exercicio encerrado:
Comentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
\ Mortalidade de inválidos esperada pare 2014 foi equivalente a 1 ou seja, decorrente da aphcaçao da hipOtese utihzada na
\vahação Atuarial de 2013 (AT49 M agravada em 10%) na base populacional de inválidos de dezembro de 2013, sendo a
4uantidade de eventos encontrada de 3. Depreende-se que esta variaçãO e representativa das osciiaçOes em torno da
endencia esperada, prôpria do processo de inferencia estatistica, sendo esta variável canstantemente avaliada peia
Entidade, par meio dos estudos de aderéncia das premissas e hipOteses atuariais, cam vistas a manutencão destas sempre
em sintonia cam a massa e corn o piano. Motivo peia qual, frente a tais estudos, promoveu-se a aiteraçaa da tabua para
este piano, em busca de meihor convergenqia de esperados e ocomdA no iongo prazo.
I

Justificativa da EFPC:
Assinatura do Atuario:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PNO DE BENEFICIOS: [1995.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENFO DE EXERCICIO

DATA DA AvAL1AçA0: 3111212014

T1PO: COMPLETA

estudos de aderéncia realizados dernonstraram a substituição ca Tábua entäo adotada polo Piano (AT-49 M agravada
' 10%), jã que a CSO-58 se rnostrou rnais aderente a massa pelos estudos realizados.
forma quo, promoveu-se a substituição pela CSO-58, a qual tende a reuietir a quantidade de ocorrOncias de falecimentos
assistidos invãiidos esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.
nforrne estudos de aderência reahzados, entendernos ser adequada a adoçao ca tábua CSO-58 em substituiçao a
izada anteriormente (AT-49 Mascuhna agravada em 10%), per sor aderente ao comportarnento ca massa e a estimativa
dia de longo prazo.
)ortante registrar que essa hipOtese e sensivol as ocorrOncias de falecimentos do assistidos invãhdos ao longo dos anos,
:ossitando de constante monitorarnento 0 reahzaçao dos testes de aderOncia corn o aprofundarnento necessário para que
resuitados reflitarn a reandade ca rnassa.
emais, rnuito embora estejamos recornendando a adoçao dossa tãbua, entondernos qua a continuidade dos estudos e o
jrnuio de novos eventos proporcionarao a realizaçao de testes corn mais registros, 0 quo contribuira para urna rnaior
sistência do sou resultado.

Quantidade esperada no
Quantidade ocorrida no
omentàrio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:
Mortandade Geral esperada para 2014 foi equivaiente a 31, ou seja, decorrente ca aphcação ca hipotese utihzada na
raiiaçäo Atuarial de 2013 (AT-2000 sogregada per sexo) no base populacional de novernbro de 2013, sendo a quantidade
eventos encontrada 36. Depreende-so que esta variaçao pode ser representativa das osciiaçOes em torno ca tendência
.perada, porérn, os testes de aderOncia reahzados no exercicio de 2014 apontaram para a necessidade de aiteração desta
omissa, em virtude do comportarnento observado na rnassa, representando portanto, urn dos possiveis fatores
:erferentes no comparativo ontre evontos esperados e ocorridos, e qua perrnanecorá sob anéhse no anode 2015.
tábua de Mortandade Geral adotada atuairnente é a RP-2000 Suavizada 20% segrogada per sexo, ern alteraçao a
teriormente adotada AT-2000 sogregada por sexo, quo apresenta sobrevida superior àquela deterrninada pela Resocuçao
3PC n° 18/2006, qual seja, a AT-83, encontrando-se adequada assirn a iegislaçào vigente na data de encerrarnento do
:ercicio. Ainda, con-i base nos estudos roalizados em 2014, a tábua estA aderente a massa do piano.
piniäo do atuário:
)nforme estudos de aderéncia reahzados, entendernos ser adoquada a adoçao ca tâbua aqui informada per ser adorente
comportarnento da massa 0 a estirnativa media do iongo prazo, condiçäo osta em que variaçOes pontuais nos oventos
0 esporadas.
?gistramos que essa hipátese e sonsivei as aiteraçGes nas ocorrências de falocirnentos ca popuiação do piano ao longo dos
os, necossitando de constante rnonitorarnento e roahzaçao dos testes de adoréncia corn o aprofundamento nocossário
ira quo os resuitados refhtam a reandade ca massa.
lernais, embora estejamos recornondando a adoção dessa tábua, entendernos quo a continuidade dos estudos 0 0
Urnulo de novos eventos proporcionarà a reahzaçao de testes corn mais registros, o que contribuira para urna rnaior
nsistOncia do seu resuitado.
HIPOTESES ATUARIAIS NAG UTIUZADAS NESTA DEMONSTRAçA0
HipOlese do Entrada em Aposentadoria
Hipotese sobre Geraçoes Futuras do Novos Entrados
Projeçao do Crescirnento Real dos Beneticios do Piano
Tábua do Morbidez
BENEFiCiOS

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1 995.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DAAVALIAcAO: 31/12/2014

ABONO ANUAL
de beneficios concedidos:

Assinatura do Atuário:

TIPO: COMPLETA

0,00
0,00
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
Pft^DtNCIA SOCIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] RES
MOTIVO: ENCERRAMENTO OF EXERC1CIO

DATA DA AVALIAçAO: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

DIFERIDO - BPD
medio do beneficio (R$):
media dos assistidos:

0

usto do Ano (R$):

000

usto do Ano (%):

000

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEF1CIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

Ifl POP MORTE DE ASSISTIDOS DECORRENTES DE BENEFICIOS PROGRAMADOS
de beneficios concedidos:

nafirn PFCIII

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAC ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65) REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CI0

DATA DA AVALIAçAO: 3111212014

TIM COMPLETA

PECULIO POR MORTE DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DECORRENTES DE BENEFICIOS DE RI
de beneficios concedidos:
0
Malor niédio do beneficio (R$):
0,00
Idade media dos assistidos:
0
Fusto do Ano (R$):
0,00 usto do Ano (%):
0,00

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-65] FEB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

PENSAO POR MORTE DE ASSISTIDOS DECORRENTES DE BEN
Valor médlo do beneficio (F
s;,.;.,rnnradidnc •QA
71usto
do
Ano (
assistidos:
busto do Ano

Assnatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
flfl'IDENCIA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
rre ca4nrg

DATA DA AVALIAçA0: 3111212014

TIPO: COMPLETA

ILilzlMsiaf*i]
idade do beneficios concedidos:
media dos assistidos:
56

Assinatura do Atuádo:

212[Valor mé dio do be
Custo do Ano (R$
do Ano (%):

AiA
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNGEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1996.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 31/12(2014

TIPO: COMPLETA

FOR MORTE DO
:idade de bi
KIM

media dos
MY

Assinatura do Atuário:
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] RED
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AvALIAçA0: 31112/2014

TIPO: COMPLETA

RENDA ANTECIPADA
beneficios concedidos:
do Ano (R$):
do Ano (%):

Assinatura do Atuário:
/
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DEMONSTRACAO ATIJARIAL
-.
CIA I^IAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DAAVALIAcAO: 31112/2014

RENDAVITALICIA FOR AFOSENTADORIA FOR INVALIDEZ
fralor médio do beneficio (R$):
69
de beneficios concedidos:
ujsto do Ano (R$):
58
dos assistidos:
ustodoAno(%):

Assinatura do Atuãrio:

A

QA
c./'

\

TIPO: COMPLETA

1.33010
1.295.886,36
0,18
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
PR^DJFMCLA SOCIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

RENDA VITALICIA POR APOS.POR INVALIDEZ DO PARTICIPANTE LICENCIADO
beneficios concedidos:
s assistidos:
0

Assinatura do Atuário:

0

,/r"\

1

aIor médio do beneficio (R$):
usto do Ano (R$):

UA

0,00
0,00
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 1 - REB

DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AvAuAçAo:

3111212014

TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

Iutuo para (iara
näo resgatàveis
recebidos no exerciclo
utilizados no exercicio

2.673.435,

Assinatura do Atuário:
Página

22

DEMONSTRACAO ATUARIAL
•.:'f
Cra.

,,^DkNCM SOCIAL

ENTIDADE:
PIANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

TIPO: COMPLETA

DATA DA AVALIAcAO: 3111212014

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

FONTE DOS RECURSOS

Assistidos

Participantes
Valor (%)

Valor (R$)
Total de

Valor (%)

Valor (RS)

91.106.551,54

45.553.275,77

0,00

45.553.275,77

Patrocinador
Valor (%) Total em valores
Valor (R$)

Contribuicöes
previdenciáriaS
ormais

45553.275,77

6,59

0,00

0,00

45,553,275,77

6,59

91.106.551,54

45.553 275,77

6,59

0,00

0,00

45.553.275,77

6,59

91.106.551,54

ExtraordinâriaS

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl
fl

Deficit
equacionado
serviço
Passado
Outras
Fin alidades
flhitilizaçao de
fundos
flExigencia
regulamentar
Destinaçäo de
reserva
Data Iniclo de Vipência:

Assinatura do Atuãrio:

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01/04/2015

_____________________________________
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
MOTIVO: ENCERR.AMENTO DE EXERC1CIO

DATA DA AVALIAçAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

)bedecendo as diretrizes do Regularnento do piano de beneficios REB, foram definidos as percentuais de
ontribuiçâo para a patrocinadora e participantes ativos, corn base nas contribuiçOes verificadas sobre o total
a foiha saiariai.
custo total do piano, calculado a partir dos resuitados da avahaçâo atuarial, resuitou em 13,78% da foiha
aiariai, considerando 0 carregarnento adrninistrativo.
'piano de custeio previdenciàrio recomendado para o exercicio de 2015 (a partir de 01/04/2015) está
presentado nas tabelas abaixo, once constam as taxas médias de contribuiço a serem praticadas pelos
articipantes ativos, assistidos e patrocinadora:
Participantes: Beneficios Nao Programaveis - 009%; Despesas Adrninistrativas - 0,30%; Contribuiçäo
rograrnada - 6,50%; e Total da Contribuiçao do Participante - 6,89%;
Patrocinadora: Beneficios Nao Prograrnãveis - 0,09%; Despesas Administrativas - 0,30%; Contribuiçào
rogramada - 6,50%; e Total da Contribuiçao do Participante - 6,89%.
We dos beneficios de risco de 0,18% (0,09% do Participante + 0,09% das Patrocinadoras) é 0 resuitado do
3sconto reiacionado ao valor do Saido do Fundo de Risco existente, equivalente a 0,27% da foiha saiariai, do
usto Normal anuai dos Beneficios de Risco, que consolida 0 cornprornisso do exercicio subsequente a
vahaçao atuarial atribuido aos beneficios de invandez, pensäo e pecüho por rnorte, cujo percentual é de

As contribuiçoes das patrocinadoras serao idénticas ao sornatOrio das contribuiçOes dos participantes,
respeitando-se o principio da paridade contributive, cuja aliquota media projetada fol de 6,89%, podendo esse
percentual variar, de acordo corn o cornportarnento da massa salarial dos participantes ativos durante a
periodo de vigéncia do piano de custeio a ser implernentado.
taxa de carregamento incidente sabre as contribuiçOes está considerada nas taxas de custeio previdenciário
piano, sendo a data de inicio de vigéncia do piano de custeio administrativo 01/01/2015. Os participantes
ivos, corn a respectiva paridade patronai, assirn corno autopatrocinados contribuirão corn 0 equivaiente a
35% a.m. do valor da contribuiçäo previdenciaria, e as assistidos contribuern corn
a.m. da foiha de
meficios, sern contrapartida da patrocinadora.
se observe que as fontes de custeio podem ser: contribuição dos participantes e assistidos;
'das patrocinadoras; reemboiso das patrocinadoras; resultado dos investimentos; receitas
das provisOes matemáticas:
ProvisOes Maternáticas de Beneficios Concedidos apuradas em 2014 tiveram decréscirno de 5,57% quando
riparadas corn os valores apresentados ern 2013 atuahzados pela meta atuarial atual de 12,11% (5,54% a.a.,
a de juros atual, adicionado do INPC de 6,23%). Essa variação se deve ern especial aos seguintes rnotivos

iução des Provisoes Maternáticas abaixo da meta atuarial (4,68% contra 12,11%), referente aos assistidos
se rnantiveram nas avahaçoes atuariais de dezembro/2013 e dezernbro/2014, ern virtude do
dhecirnento da massa, bem corno da aiteraçao das hipôteses atuariais adotadas nos cáicuios;
iado nürnero de encerramento de beneficios, representando urna Reserva total de R$ 6.474424,05,
hzada peia meta de 12,11% para dezernbro/2014, a que significa 2,80% das Provisöes Matemáticas deste
teduzido nUrnero de novas concessOes de beneficios, representando uma Reserva total de R$ 8.651.414,64,
que significa 3,74% das ProvisOes Matemáticas deste ano;
¼lteraçOes ocorridas nas hipôteses adotadas pelo Piano, ern especial nas tábuas de mortandade gerai e de
váhdos, resultantes dos testes de aderéncia elaborados no anode 2014, que gerararn irnpacto nos vaiores
3s ProvisOes MatemAticas de Beneficios Concedidos apuradas no fechamento do exercicio, a qua] sofreu urna
duçao 0,59%, equivalente ao montante de R$ 1.372.490,42.

Assinatura do Atuàrio:
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ENTIDADE: FUNGEF
PLANO DE BENEFiCIOS: [19980044-65) REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCIGIO

DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014

TIP0: COMPLETA

'anto ao incremento des Provisöes Maternáticas de Beneficios a Conceder, a variaçäo observada foi de
32%, e essa variação se deve a evoiução normal do Piano, onde são considerados vários fatores, dentre eles,
ncipalmente, a entrada de novos participantes e contribuiçöes, reajuste de saiàrios de participacão, e
,-,'A.-' ,-aI,, rontoh j I j rlorl ti
rnt

gerenciarnento de risco atuarial tern como base três pilares prirnordiais: aprimoramento dos sisternas de
Iculo atuarial, consistënCia cadastral e aderência das hipOteses atuariais. Corn relação aos caiculos atuariais,
truturados em SAS. o fiuxo do passivo estocástico foi implantado no anode 2014 e encontra-se em fase de
ançada de testes de apuração des provisOes matemáticas. No âmbito cadastrai, e reahzada a anáhse mensal
base de dados atuariais, apkcando constante critica, acompanhamentO e validação. Quanto as hipôteses
jariais, são desenvolvidos estudos de aderência para todas aquelas utilizadas nos pianos. Corrobora também
ra a controie dos riscos atuariais a existéncia de urn piano de trabaiho anual e de indicadores de
sempenho pare fins de controle dos riscos atuarials, assirn coma 0 acompanharnento das provisOes
3tem6ticas, do orçado/realizado, da constituicão/reversão, e do incremento de referidas provisOes
mparatjvamente a meta atuarial.
uçOes pare InsuTiclencla ue couertu,a.
isiderando que 0 resultado do piano de beneficios apresentou superávit, não ha soluçoes para insuficiëncia
cobertura a apresentar.

Assinatura do Atuârio:
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DEM0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: (1 998.0044-65] REB
MOT1VO: ENCERRAMENTO DE EXERGICIO

DATA DA AVALIAçAO: 31/1212014

TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS
Participantes ativos do piano: 8006
Tempo médio de contribuiçào do piano (meses): 130
Tempo médio para aposentadoria do piano (meses): 161
TOTAL DAS RESERVAS
usto Normal doAno

Assinatura do Atuàrio:

R$ 91106.551,5
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19960044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAC: 31/12/2014

TWO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATiCAS A CONSTITUiR E CONTRATOS

57.609

Resuitado do exerciclo

.003.802,
de Piano

Assinalura do Atuario:
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DEMONSTRAçAO ATUARIAL
PRMOtNCIA SOCIAL

ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014

TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Participantes

Valor (R$)

Assistidos

Valor (%)

Valor (R$)

Patrocinador

Valor (%)

Valor (R$)

Valor (%) Total em Valores

Total de recursos

45.553.275,77

Contribuiçaes
previdenciárias

45.553.275,77

6,59

0,00

0,00

45,553.275,77

6.59

91.106.551,54

45.553.275,77

6,59

0,00

0,00

45.553.275,77

6,59

91.106.551,54

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Deficit
equacionado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Serviço
Passado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras
Finalidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Normals
Extraordinàrias

Utilizaçao de
fundos

0,00

0,00

Exigéncia
regulamentar

0,00

0,00

Destinaçao do
reserva

0,00

0,00

Assinatura do Atuãho:

45.553.275,77

0,00

A

L

91 .106.551,54

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

K
/
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19980044-65] REB
SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERClCIO

DATA DA AVALIAcAO: 3111212014

TIPO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO PLANO
Qualidade da base cadastral:
i-base dos dados utilizados na avaliação está posicionada em 31/12/2014. As informaçöes cadastr
submetidas a testes e criticas de consistência e, após os ajustes riecessários, foram consideradas

dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora GAIXA e mantidos pela FUNCEF, e Os relatives
autopatrocinados. em Beneficio Proporcional Diferido BPD e assistidos são de responsabilidade da
Regras do constituicão e reversäo dos tundos previdencials:
para ajuste da Taxa de Juros
destinado ao provisionamento de quantia necessária para a reduçëo da taxa real de juros utilizada nas
öes atuarials do piano de beneficios.
fundo sera constituido pelos recursos provenientes do resultado economico-financeiro-atuarial do piano de
ices, apurado no final do exercicio do ano civil, na proporçao que meihor se adéque as estratégias de
o estabelecidas pelo Conseiho Deliberative da Entidade.
seu aprovisionamento e manutenção deve ocorrer de forma a não comprometer 0 equilibrio atuarial, tendo
me alternativa, numa situação de superávit, o aumento do seu valor em quantias inferiores ao custo total da
oção do percentual inferior de taxa de juros, ou numa situaçäo de deficit, diminuição do seu valor, podendo
ser realizada a sua reversáo completa.
rja estar em andamento a proposta de incorporação ao NOVO PLANO, com aprovação pela FUNCEF e, neste
mento, analise pela CAIXA, considera-se adequada a manutenção do valor do Fundo para Ajuste da Taxa de
ros, per possuir regra especifica do tratamento na incorporaçâo, e per se tratar de piano superavitário.
Mütuo de Garantia da Reserva de Cobertura
destinado a garantir as ProvisOes Matemáticas de Beneficios Concedidos.
fundo sera constituido pela transferëncia:
do saldo de conta do participante, no ato da concessão do beneficia;
da complementação, quando for o case, de diferença da reserva matemática proveniente do Fundo para
;arantia dos Beneficios de Risco na ocorrência da concessäo do beneficio per invalidez ou pensão per morte do
articipante ativo ou autopatrocinado;
do Fundo para Garantia dos BenefIcios de Risco da reserva de pecülio per morte dos assistidos;
da transferéncia de reservas matemáticas de beneficios concedidos, recebidas, pelo ingresso de participantes
riundo de outros pianos;
parcela do saldo de cents. referente so valor não resgatavel da subconta patrocinadora;
do resultado financeiro dos investimentos dos recursos deste fundo.
para Garantia dos Beneficios de Risco
staca-se que, conforme VO DIBEN 020/14, houve a aprovaçäo da constituição para o final do exercicio de
14 do Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco, necessária em virtude de expressa previsão regulamentar,
rando-se consequentemente a forma de contabihzaçâo do compromisso relacionado aos Beneficios de Risco,
e anteriormente estava em ProvisOes Matemáticas Beneficio Definido estruturado em Regime de
Lpitahzaçao Não Programado (Cents 2.3.1.1.02.03.00), para Fundo Previdencial. Assim, 0 Fundo para Garantia
s Beneficios de Risco será mantido pelo resultado do fiuxo do entradas (contribuicoes em função do custo
rmai apurado per meio do Regime de Repartiçäo de Capitais de Cobertura e parcela nào resgatável da
trocinadora) e saidas (concessOes), acrescido da variaçào do resuitado de investimento, dado pela cola do

Fundo sera reavaliado mensalmente, a fim de registro de sua composiço, sendo que, em havendo

Assinatura do Atuário:
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DEM0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65] REB
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DATA DA AVALIAçAO: 31/1212014

TIPO: COMPLETA

rem forma de Recursos a Receber no Ativo Patrimonial, de forma a lastrear tal resultado, e em havendo
jitado positivo, o Fundo para Garantia dos Beneficios de Risco deverà contempia-lo contabilmente, ou seja,
Fundo Previdencial no Passivo Patrimonial.
forma, houve a desconstituiçäo da Reserva Matemàtica de Beneficios a Conceder Risco, cujo montante
lena a R$ 21.255,87 em dezembro/2014, e a contabilizaçao de Fundo Previdencial Garantia dos Beneficios
Code R$1.835.463,70.
do resultado:
anode Beneficios REB gerou Superávit Técnico acumulado no valor de R$11.003.802,19, posicionado em
2/2014, tendo um decréscimo de R$29.157.609,81, quando comparado com o resultado de 2013,
?sentando urn deficit técnico no exercicio, tendo sido infiuenciado, principaimente, pela performance dos
stimentos, que se mostrou inferior a Meta Atuanial do Piano.
derando que o Superavit Técnico Acumulado representa 4,76% das ProvisOes Mateméticas estruturadas em
iCio definido, a sua totaFdade foi destinada a Reserva de Contingéncia, inexistindo assim Reserva Especial
exercicio de 2014.
assalta-se que, mesmo a tendo sido a hipotese atuarial de Taxa de Juros estabelecida nos Testes de
Dnvergèncra do anode 2014 cam base nas definiçbes dadas pela Resoluçäo MPS/CNPC n° 15/2014, que alterou
Resoluçao MPS/CGPC n° 18/2006, a aplicabilidade da Resoluçao MPS/CNPC n° 16/2014 neste exercicio é
cultativa e por piano, conforme previsto na Instruçao PREVIC n° 19/2015, e para este REB, Os resuitados näo
ntemplaräo as alteraçoes dadas peia Resoluçào MPS/CNPC n° 16/2014 incluindo o art. 11-Ada Resoluçáo
PS/CGPC n° 26/2008, que permitiria aphcar ao resuitado a valor do ajuste de precificaçao correspondents a
!erença entre o valor dos tituios pibhcos federais atrelados a indice de preços ciassificados na categoria tItulos
antidos ate o vencimento, caiculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliaçäo
Natureza do resultado:
IA natureza do resuitado e conjuntural.
Soluçoes para equacionamento de deficit:
endo em vista que o

apresentou superávit técnico acumulado nesta avaliaçäo atuarial, näo he

Adequaçao dos métodos de financiamento:
)s métodos de financiamento estão adequados ao piano, bern como

vigente.

rn reiaçao as aiteraçOes percebidas em comparaçäo com a Avahação Atuarial de 2013, destaca-se a aplicaçâo
regime financeiro Repartição de Capitais de Cobertura especificamente para Os beneficios de risco deste
no. Tai aiteração decorreu da necessária constituiçao do Fundo para Garantida dos Beneficios de Risco..
Outros fatos relevantes:
:onsonància com estudos de ALM reahzados para 0 horizonte de 30 anos, utilizados para eiaboraçäo da
ica de Investimentos da FUNCEF, 2015-2019,0 NOVO PLANO possui capacidade tinanceira de liquidez para
ter tituios de valores mobiiiários ciassificados na categoria de titulos mantidos ate o vencimento, ressaivada
ituai necessidade de liquidez oriunda de eventos extraordinários, do passivo previdenciário ou contingencial,
contempiados no estudo ALM, de acordo com PA GEMAC 012/14, de 30 de dezembro de 2014.
m relaçâo aos beneficios de risco, nos campos de "Custo do Ano (R$)" e " Custo do Ano (%) esciarecemos qua
vaores foram consolidados nos respectivos campos relativos ao beneficio de Renda Vitalicia por
osentadoria por invalidez, visto que 0 cáicuio do custo compara o compromisso total, portanto, relativo a
los os beneficios de nsco do piano (invatidez, pensäo e pecülio), coma saldo de conta acumulado pelo
rticipante em decorréncia de suas contribuiçOes normais. Viabilizando, portanto, a apresentaçào do valor,
Dnas de forma unificada.
piano de custeio previdenciario indicado,especiaimente no que tange aos beneficios näo programados, deverá
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DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNGEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1998.0044-65) REB
'
CIA 4"#AL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
E.

DATA DA AVALIA(;AO: 31112/2014

TIPO: COMPLETA

monstraçOes Atuarials (DA) a PREVIC, sem aiterar a situação financeiro-atuarial do piano, haja vista que o
erregno de tempo de três meses de arrecadação das contribuiçoes, apuradas a partir dos percentuais de
steio sugeridos, em relação a data da avaiiação atuarial, será adicionado ao término do exercicio de 2015,
ando serão propostas novas ahquotas.
o Voto DiPEC 049/14 aprovado peia Diretoria Executiva, Resoiuçao/ATA 194/1187 e pelo Conseiho
io, ResoluçãolATA 067/408, o piano de custeio administrativo do Piano terá vigéncia a partir de
5.
informaçOes sobre o piano de beneficios, tais como eiegibikdades, rnanutenção, reajuste e forma de
poderão ser obtidas no respectivo regulamento.
m reahzados testes de aderencia no anode 2014, para as hipôteses utihzadas na avahação atuarial, que
tivararn identificar a aderência das atuais hipoteses ou a necessidade do redefiniçoes nos seus vaiores. Tais
dos foram reahzados tanto no âmbito da entidade quanto por consuitoria atuariai externa, qual seja, Mirador
assoria Atuarial Ltda., adotando-se as providências para a meihor certificação dos resuitados apontados para
da Avahação Atuarial anuai de fechamento desse exercicio.
es estudos são elaborados visando sernpre 0 seu aprimorarnento, tendo como pilar a boa prãtica atuarial, qua
:a a utihzação de técnicas e metodoiogias defensãveis e usualmente adotadas no mercado, e que meihor
sam auxihar na definiçao das respectivas taxas e parämetros.
ianto as premissas de rotatividade e crescirnento real de saiãrios, estas foram aivo de rnanifestaçäo da
trocinadora CAIXA por meio dos Oficios 158, 190, 226 e 236/20141GESAP, de acordo corn a Resoiução CGPC
18/2006.
dofinição das hipOteses de 2014 no âmbito da FUNCEF se deu peia Diretoria Executiva e Conseiho Deliberativo
)r meio dos Votos DIBEN 014/14 e 026114, consubstanciados pelo Parecer PA CAPREV 008/14, e Voto DIBEN
5/14, consubstanciado polo Parecer PA CAPREV 019/14,os quais tiverarn como objetivo apresentar os estudos
cnicos reahzados referentes a anahse da aderência das hipoteses atuariais a massa de Participantes e Assistidos
s pianos, e consequenternente, a indicação das hipôteses atuariais a serem utihzadas na Avahação Atuarial
ival peio Atuãrio do Piano.
ntre as adotadas, destacam-se as hipôteses qua sofreram aiteraçöes em comparação corn a Avaliação Atuarial
2013:
Tábua de Mortandade Gerai. de AT-2000 segregada por sexo para RP 2000 M&F (Suavizada em 20%)
regada por sexo;
Tábua de Mortalidade de inválidos, de AT 49 Masculina, agravada em 10% para CSO-58;
Projeção de Crescimento Real Anual dos Saiário do 3,88% para 4,52%;
Taxa do Juros, de 5,50% para 5,54%;
Cornposição Familiar, do "75% dos participantes são casados, sendo a esposa 4 anos mais jovem" para '80%
5 homens são casados com rnuiheres 4 anos mais jovens 070% das rnuiheres são casadas corn homens 1 ano
is veiho".
conjunto das alteraçOes nas premissas gerou impacto nos vaiores das ProvisOes Matemáticas de Beneficios
ncedidos apuradas no fechamento do exercicio, a qual sofreu urna reduçao 0,59%, equivaiente ao rnontante de
1.372.490,42.
Coordenaçao de AtuAria e Pianejamento Previdenciãrio, em 2015, dare continuidade a gestão atuariai do Piano
aprofundarã o controie dos riscos atuariais a quo estão afetos, em especial, voitado as anáhses e testes de
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