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;fl±> DEMONSTRA(;AO ATUARIAL'Y ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN

M^DEN^ SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO 0E EXERCECIO 	 DATA DA AvALIA4;A0: 31/1212014	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CADASTRAIS

INFORMACOES SOBRE A AVALIACAO ATUARIAL

DE
do cadastro:	 da Avaliaçao:	 31/1

dorios Complementares apresentados
CAPREV 002/15
CAPREV 006/15
iode Custeio CAIXA NUP 007631/15
iode Custeio CAIXA NUP 007638/15
CAPREV 008/14
CAPREV 019/14

Quantidade de Grupos de Custeio: 2

INFORMACOES SOBRE A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFICIOS
meses):	 164

duration do passivo e definida a partir do valor presente do fiuxo atuarial hquido do piano de beneficios,
izido a valor presentc corn base na taxa real de juros utihzada na avahaçáo atuarial, ponderado polo tempo
urnulado do fluxo, conforrne Portaria PREVIC n° 615/2014 e pianiiha de cãlcuio disponibilizada pela PREVIC.

Duration do Passivo expressa no campo anterior refere-se ao Grupo de Custeio REG/REPLAN Näo Saidado, cujo
br supera a Duration calculada para 0 grupo de participantes relativos a modalidade saidada do piano de

Assinatura do Atuârio:
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C- .. 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE:FUNCEF

- 	 PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212014	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 SIM

vel Basico do Beneticlo:
VALLOR DO ABONO ANUAL SERA CALCULADO PROPORCIONALMENTE AO NLJMERO DE MESES DE PERCEPçAO DO
ENEFICIO NO EXERCICIO, COMPUTANDO-SE 0 MES INTEGRAL QUANDO 0 NUMERO DE DIAS FOR MAIOR DUE 14

Programado:	 SIM

do

)A PERDA PARCIAL DA REMUNERAcAO 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELO AUTOPATROCINIO RESPONSABILIZANDO-SE
'ELO PAGAMENTO DAS cONTRIBuIcOE5 DO PARTICIPANTE EDO PATROCINADOR. QUANDO A PERDA DA REMUNERAcAO
NCIDIR SOBRE 0 ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU A PARCELA DE FuNcAo DE CONFIANA OU
ARGO COMISSIONADO, SOMENTE SERA FACULTADO ESSE DIREITO SE 0 PARTICIPANTE CONTRIBUI ININTERRUPTAMENTE
OS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES A DATA DO EVENTO QUE DEU A CAUSA A PERDA DE REMUNERAcAO. DA

'ERDA TOTAL DE REMUNERAcAO 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELO AUTOPATROCINIO RESPONSABILIZANDO-SE PELC
ECOLHIMENTO DAS c0NTRIBuIcOES DO PARTICIPANTE EDO PATROCINADOS CALCULADAS SOBRE 0 VALOR DO SALARIO

)E PARTIDPAcAO MENSAL DA EPOCA EM QUE OCORREU 0 EVENTO. EM CASO DE PAGAMENTO COM ATRASO, DEVERA
NCIDIR A TAXA DE JUROS DE 6% (SEIS FOR CENTO) AO ANO, COM CAPITALIZAcAO MENSAL E ATUALIZAcAO PELO

Programado:	 NAO
REPARTICAO SIMPLES

:NEFIcIO PAGO EM PARCELA UNICA AO BENEFICIARIO DO PARTICIPANTE OU DO ASSISTIDO EM RAZAO DO SEU OBITO. N
SO DE OBITO DO ASSSTIDO, CORRESPONDERA A DUAS VEZES 0 SOMATORIO DA SuPLEMENTAcA0 E BENEFICIO DO
GAO OFICIAL DE PREVID-ENCIA. NO CASO DE ORBITO DE PARTICIPANTE OU AUTOPATROCINADO, CORRESPONDERA A

AA VEZ 0 SALARIODE PARTIcIPAçA0 NA DATA DO OBITO NO CASO DE OPçAO PELO BPD, CORRESPONDERA A UMA VEZ
VALOR DEFINIDO DO BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA.

NAO

AGREGADO
sico do Beneficio:
DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
IPAçA0 POSICIONADO EM 31108/2006.0 VALOR DEVIDO AO BENEFICIARIO CORRESPONDERA A 80% DO BENEFICIO
), ATUALIZADO CONFORME 0 § 5°, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DO EVENTO.

o Programado:	 NAO
CAPITALIZACAO

do Financiamento:

VALOR DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
RTIcIPAçAO POSICIONADO EM 31/08/2006.0 VALOR ENCONTRADO COM APLICAcAO DA FORMULA NAO PODERA SER

FERIOR AO BENEFICIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POUPANcA, SEM QUALOUER TIPO DE CARENCIA. 0 BENEFICIO
ESSARA QUANDO 0 PAGAMENTO FOR EXTINTO PELO ORGAQ OFICAL DE PREVIDENCIA.

Assinatura do Atuario:
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C DEMONsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REFLANPSI 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvALIAçA0: 31112/2014	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 SIM

de
I Bâsico do Beneficio:

EFICIO CALCULADO PELA REVISAO DO BENEFICIO SALDADO, MEDIANTE A MANu'rENcAO DA EOUIVALENCIA ATUARIAL
RE 0 COMPROMISSO EXISTENTE NO SALDAMENTO E AQUELE REFERENTE AO BENEFICIO REOUERIDO. CONSISTE NA
kO ENTIRE A RESERVA MATEMATICA DO BENEFICIO SALDADO ED FATOR ATUARIAL NA DATA DA CONCESSAO. 0
DR DESTE BENEF1CIO NAO PODERA SER INFERIOR AO BENEF1CIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POuPANçA.

Programado:	 SIM
CAPITAL IZAC

de Financiamento:

VALOR DESTE BENEFICIO SERA CALCULADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 84, CONSIDERANDO 0 SALARIO DE
\RTI0IPAçA0 POSICIONANDO EM 31/0812006,0 VALOR ENCONTR,ADO COM A APLICAcAO DA FFORMULA NAO PODERA
ER INFERIOR AO BENEFLCIO DETERMINADO PELA RESERVA DE POUPANçA.

-BPD
Programado:	 NAO
CAP ITALIZACAO

vet Bâsjco do Beneficio:

BENEFICIO DE PRE5TAcA0 CONTINUADA SERA DEVIDO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO NA FUNCEF
SERA FIXADO ATUARIALMENTE 0CM BASE NA RESERVA MATEMATICA PROPORCIDNAL AC PERIODO DE VINcULAçA0,
LCULADA NA DATA DE OPçAO, Cu RESERVA DE P0uPANcA, SE MAIOR.

BENEFICIO UNICO ANTECIPADO -
Programado:	 SIM
CAPITALIzAcAO

Financiamento:	 AGREGADO
co do Beneficio:

DA CONCESSAO DO BENEFICIO DE PRESTAçA0 CONTINUADA, 0 PARTICIPANTE PODERA OPTAR PELA
\cAO DO EQUIVALENTE A ATE 10% (DEZ FOR CENTO) DE SUA RESERVA MATEMATICA, COM A REDUcA0
NONAL DO BENEF1CIO SALDADO.

PECULIO POR MORTE - SALDA
Programado:	 NAO
cAPITALIzAçA0

Financiamento:	 AGREGADO

ISTIRA EM UM BENEF1CIO CJNICO, PAGO ADS BENEFICIARIOS DE PARTICIPANTES E ASSITIDOS. EM CASO DE MORTE
CIPANTE, 0 VALOR SERA 0 EQUIVALENTE AC BENEFiCIO SALDADO, NA DATA DO OBITO. EM CASO DE MORTE DE
TIDO, CORRESPONDERA A 2,5 (DUAS VEZES E MEIA) 0 VALOR DO BENEFICIO DE PRESTAcA0 CONTINUADA,
SCIDO DO VALOR DO BENEFtCIO PREVIDENCIARID, PERCEBIDOS PELO ASSISTIDO, NO MES DO OBITO.

Programado:	 SIM

'SISTIRA EM UM BENEFCIO DE PR
	

CQRRESPONDENTE A DIFERENA ENTIRE 0 VALOR DO
PARTIcIPAcA0 DO PARTICIPANTE	 DE

	
EEFlCIO E 0 VALOR DO BENEF1CIO CONCEDIDO PELO

Assinatura do Atuário:
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C;.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212014 	 TIPO: COMPLETA

EICIAL DE PREVIDENCIA, SERA CONCEDIDA DESDE QUE ESTE TIPO DE APOSENTADORIA SEJA HOMOLOGADO FOR ORGAOI
bEIcIAL DE PREVIDENCIA.

Su
SIM

CAP

de Fin

NJSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAçAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENcA ENTIRE 0 VALOR DO
PARTICIPAcAO DO PARTICIPANTE No MES DE INICIO DO BENEFiCIO E 0 VALOR DO BENEFCIO CONCEDIDO PELO
CIAL DE PREVIDENCIA. SERA CONCEDIDA DESDE QUE ESTE TIPO DE APOSENTADORIA SEJA HOMOLOGADO FOR
CIAL DE PREVIDENCIA.

POR INVALI

	

Programado:	 NAO

Financiamento:
I Básico do Beneticlo:

'JSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAçAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENcA ENTIRE 0 VALOR DO SAL
PARTICIPAcAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFICIO, E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
SÃO OFICIAL DE PREVIDENCIA. SERA ADOTADO 0 PERCENTUAL DE BENEFICIO IGUAL A 100., SEM QUALQUER TIPO DE
ENCIA.O VALOR MAXIMO DO BENEFICIO ESTA LIMITADO AO SALARIO DE PARTICIPAcAO VIGENTE NA DATA DE SUA

	

3eneficio Programado: 	 SIM
Regime: CAPITALIzAcAO

do Financiamento:
I Bãsico do Beneticio:

'JSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAcAO CONTINUADA CORRESPONDENTE A DIFERENcA ENTIRE 0 VALOR DO
PARTICIPAcAO DO PARTICIPANTE NO MES DE INICIO DO BENEFCIO E 0 VALOR DO BENEFICIO CONCEDIDO PELO
CIAL DE PREVIDENCIA.

	

Programado:	 NAO
CAPITALIZAcAO

BI Basico do Beneticlo:
'JSISTIRA EM UM BENEFICIO DE PRESTAcAO CONTINUADA PAGO AOS PENSIONISTAS DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS.
CASO DE MORTE DE PARTICIPANTE, 80% (OITENTA FOR CENTO) DO VALOR DO SALARIO DE PARTICIPAcAO, NA DATA
OBITO. EM CASO DE MORTE DE ASSISTIDO, 80% (OITENTA POR CENTO) DA SOMA DOS VALORES DO BENEFICIO PAGO
ASSISTIDO PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA E DA SuPLEMENTAcAO, NA DATA DO ORBITO. 0 RATEIO PARA OS
'JEFICIARIOS ACOMPANHARA A MESMA PROPORCIONALIDADE ADOTADA PELO ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA. 0
3AMENTO DA SUPLEMENTAcAO DE PENSAO FOR MORTE CESSARA QUANDO 0 PAGAMENTO FOR EXTINTO OU SUSPENS
.0 ORGAO OFICIAL DE PREVIDENCIA.

(130

SIM
CAPITAL

3àsico do Beneficio:
ESPONDE AO VALOR DA SUPLEMENTAcAO DO MES DE DEZEMBRO E, NO ANODE INCIO DO BENEFICIO, A 1/12
AVOS) DO VALOR DE SUPLEMENTAcAO DO MES DE DEZEMBRO, POR MES DE PERCEPcAO DE BENEFICIO OU I
OU SUPERIOR A 15 (OUINZE) DIAS.

Assinatura do Atuarlo:	 /
Pâgina



C	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74) REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERR.AMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AvALIAçAO: 31112/2014 	 TIPO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL

GRUPO DE CUSTEIC: I - Nâo Saidado

HIPOTESES ATUARIAIS

do Valor Real Longo

Quantidade esperada no exerciclo seguinte: 	 0,98
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 0.97

entre esperado a ocorrido:
quantidade esperada para o exercicio do 2014 fol de 0,98, utilizada na Avaliaçao Atuarial do 2013, representando 0 fator
rn base no INPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exerciclo
icerrado, deterrninada a partir do fator calculado corn a aplicação do INPC efetivo no exercicio, foi de 09731. A
iergência deveu-se a fatores relacionados a politica econôrnica e ao conário de inflaçäo atual (6,23%), comparativarnente
projetado para o longo prazo (4,63%), representando assirn, oscilaçOes em torno da tendencia esperada, próprio do

ocesso de inferencia estatistica, sendo asia variavel constanternente avaliada pela Entidade, per rneio dos estudos de
lerência das prernissas atuarials.

indice utilizado refiete o impacto da perda do poder do compra do beneficio do INSS ao longo do tempo, segundo
tudos de aderOncia realizados, utilizando para tanto metodologia quo representa a referida perda e as projeçOes do
PC/IBGE para o longo prazo esperado pola area responsavel pela rnacroalocaçao do recursos e cenârios da FUNCEF,
ncomitante corn a taxa de lures tècnicos adotada no Piano,

me estudos de aderencia realizados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta Avaliaçao Atuarial, per se
de estimativa rnédia da inflaçao do longo prazo, projetada pela area responsavel pela rnacroalocaçâo de recursos e
as da FUNCEF.
[ante registrar qua essa hipótese e sensivel as variaçOes inflacionarias, necessitando do constante rnonitorarnento a
quente reprocessarnento dos testes de aderéncia realizados ou outro qua rnelhor representar a cornportarnento dos
nos anos subsequentes.

Real ao Longo do Tempo Sa
Valor:

esperada no exercicio
no exercicio encerrado:

omentarlo sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada para o exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçao Atuarial do 2013, representando 0 fator
rn base no INPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
cerrado, determinada a partir do fator calculado corn a aplicaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9731. A

vergOncia deveu-se a fatares relacionados a politica ecanOrnica e ao cenãrio de inflaçao atual (6,23%), cornparativarnente
projetado para a longo prazo (4,63%), representando assim, oscilaçOes ern tomo da tendência esperada, prôprio do

ocesso de inferOncia estatistica, sendo esta variavel constanternenie avaliada pela Entidade, per rneio dos esiudos de
lerOncia das prernissas aivariais.

indice utilizado reflete a irnpacto da perda do poder de compra do saiário ao longo do tempo, segundo estudos de
erência realizados, utilizando para tanto metodologia qua representa a referida perda e as projeçOes do INPC/IBGE para a
igo prazo esperado pela area responsável pela rnacroalocaçao de recursos e cenârios da FUNCEF, concornitante corn a
a de lures tOcnicos adotada no Plano.

Opiniâo do atuârio:
:onforme estudos de aderencia realizados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta Avaliação Atuarial. per Se
.ratar de estimativa rnédia da inflaçäo do longo prazo, projetada pela area responsâvel pela rnacroalocação de recursos e
enarios da FUNCEF.
rnportante registrar qua essa hipOtese é sensivel as variaçOes infiacionárias, necessitando do constante rnonitoramento e
onsequente reprocessarnento dos testes doa4erencia realizadosRu ouiro quo rnelhor representar 0 cornportarnento dos

Jades nos anos subsequentes. 	 A A	 i
Assinatura do Atuarlo:
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C	 DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REFLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO 0E EXERCiCIO 	 DATA CA AvALIAçA0: 31/12/2014 	 TIPO: COMPLETA

Hipotese:	 Fator de Deterniinaçao Valor Real Longo do Tempo Ben Entidade

Valor:	 0,98
Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 0,98

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 0,97

Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido:
A quantidade esperada pare 0 exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçäo Atuarial de 2013, representando 0 fator
corn base no INPC projetado para 0 longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto quo a quantidade ocorrida no exercicio
encerrado, determinada a partir do fator calculado corn a aplicaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9731. A
divergéncia deveu-se a fatores relacionados a politica econômica e ao cenârio de inflaçào atual (6,23%), cornparativamente
ao projetado para 0 longo prazo (4,63%), representando assirn, oscilaçOes em tome ca tendéncia esperada, prôprio do
processo de inferéncia estatistica, sendo esta variâvel constantemente avaliada pela Entidade, por rneio dos estudos de
aderencia des premissas atuamiais.
Justificativa da EFPC:
o indice utilizado reflete o impacto ca perda do poder de compra do beneficio ao longo do tempo, segundo estudos de
aderência realizados, utilizando para tanto metodologia quo representa a referida perda e as projeçOes de INPC/IBGE para o
longo prazo esperado pela area responsàvel pela macroalocaçäo de recursos e cenários da FUNCEF, concomitante corn a
taxa de juros tOcnicos adotada no Piano.
Opiniao do atuàrio:
Conforrne estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequado o indice adotado nesta Avaliaçao Atuarial, per so
tratar de estimative media ca infiaçäo de longo prazo, projetada pela area responsavel pela macroalocaçäo de recursos e
cenérios ca FUNCEF.
Importante registrar quo essa hipotese e sensivel as variaçôes infiacionarias, necessitando do constante monitoramento e
consequente reprocessarnento dos testes de aderëncia realizados ou outro quo melhor representar o comportamento dos
dados nos anos subsequentes.

HipOtese:	 Hipotese do Entrada em Aposentadoria
Valor:	 55 anes, se do sexo masculino, ou 51 anos, se feminine.
Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 55,00

Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 57,00

Comentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
A hipotese de dace de aposentadoria do Piano esperade para 2014 foi de 55 anos, se do sexo masculine, ou 51 anos, se
feminine, conforme Avahacâo Atuarial de 2013, sendo as idaces encentradas em 2014 de 57 anos, se do sexo mascuhno,
ou 53 anos, se feminine. Tar valor foi apurade a partir ca verificação das idades médias daquelas aposentadorias
programadas concedidas no exercicio de 2014.
Esta variaçäo e representativa das oscilaçOes em tomb da tendência esperada, prôprio do processo de inferencia estatistica,
sendo esta variãvei constantemente avaliada pela Entidade, per meie dos estudos do aderencia das premissas e hipôteses
atuariais.
Justificativa da EFPC:
Os estudos de aderência realizados em 2014 demonstraram, cam base na anéhse histOrica dos beneficios de
aposentadoria vigentes do Piano, per meie ca metodologia do Prazo Medio Ponderado - PMP, que, em media, os
participantes do sexo Feminine se aposentam aes 51 anos de idade, edo sexo Masculine, aos 54 anos. Par nào haver
tendéncia de que a antecipaçäo de aposentadoria do grupo masculine se concretize, bem come por ser 0 prirneire ano de
verificaçào dessa alteraçao, foram mantidas as daces hipotéticas vigentes do 55 anos aos homens e 51 anos as mulheres.
De forma que, a hipoiese de icade de aposentadoria a ser utilizada tende a refletir a idace media de entrada em
aposentadoria programada esperada para cada exercicie ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

Opiniao do atuârio:
Conforme estudos do aderencia realizados, entendernos ser adequada a manutençao das wades vigentes de 55 anes aos
homens e 51 anos as mulheres, na forma aqui informada, per ser a hipotese mais aderente a estimative media de iongo
prazo, condiçao esta em que variaçOes pontuais nos respectivas eventos são esperadas.
Ademais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa hipOtese, entendemos quo a continuidade de estudo e 0
acümulo do ocorréncias futuras de novos eventos proporcionarã a reahzaçao de testes cern mais registros e maior
confiabilidade, o quo contribuirã para urn resultado mais consistente.

Assinatura do Atuário:	
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C, 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-,	 PIANO DE BENEFiCIOS: [1977.0002-74] REG/REFLAN
PREU7OENCIASOCAL 

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvAUAçA0: 31/1212014 	 TIPO: COMPLETA

Valor:
esperada no exerciclo seguinte:
ocorrida no exercicio encerrado:

entre esperado e ocorrido:

Composicâo familiar esperada para 2014 foi equivalente a 75%, o que significa que do total de participantes ativos em
?zernbro de 2013, 75% terão urn cOnjuge vitalicio no mornento do aposentadoria, sonde o percentual encontrado foi de
3%. Tal valor foi apurado a partir do verificaçào do quantidade do cönjuges daquelas aposentadorias concedidas no
(erciciode 2014.
e forma quo, depreende-se que esta variaçäo O representativa dos oscilaçoes em tome do tendOncia esperada. práprio do
ocesso de inferéncia estatistica. sonde esta variãv& constantemente avaliada pela Entidade, per rneio dos estudos de
lerência dos prernissas e hipOteses atuariais corn vistas a manutenção destas sernpre em sintonia corn a rnassa e corn o

Justificativa da EFPC:

estudos do aderência realizados indicararn a proporçäo de 80% dos participantes e aposentados Masculinos casados, corn
' njuge 4 ones rnais jovern, e a proporçäo do 70% dos participantes e aposentados Fernininos casados, e cônjuge 1 ano
ais velho.
it hipatese O utilizada para os participantes, sendo aos assistidos utilizada a informag5o cadastrada, excelo aos
osentados casados sern inforniação de cOnjuge, em quo se utiliza entao, a diferença etãria entre hornen e rnulher.
)uve a alteraçao do hipotese vigente, de modo quo a composição familiar utilizada corno hipOtese espelha a diferença de
de media entre Os assistidos casados e Os seus cônjuges, bern come a probabilidade de serern casados no data do
osentadoria e a quantidade de dependentes esperada, segundo estudos do aderOncia.
piniäo do atuário:

estudos de aderOncia realizados, entendernos ser adequada a adoçao do hipótese aqui inforrnada per ser
a estimative media de longo prazo, condiçao esta em que variaçöes pontuais nos respectivos eventos são

registrar qua essa hipOtese 6 sensivel as ocorrOncias de aposentadorias corn dependentes vitalicios 0 ou
necessitando de constante monitorarnento e realizaçao dos testes de aderência. a ser realizado no exercicio de

5.
rnuito ernbora estejarnos recornendando a adoçao dessa hipOtese, entendernos que a continuidade de estudo e o

de ocorrências futures de novos eventos proporcionará a realização do testes corn mais registros e rnaior
dace, o quo contribuira para urn resultado mais consistente.

I no exercicio seguinte:
no exercicio encerrado	 2,00

rotatividade esperada para 2014 foi de 0, sendo a quantidade de eventos encontrada do 12, equivalente a 0,41% do
'pulação, ou solo, corn tendencia de aproxirnação do ocorrido corn a hipótese adotada. De forma que, depreende-se que
to variação e representative dos oscilaçöes em torno ca tendéncia esperada, prOprio do processo de inferencia estatistica.
•ndo esta variavel constanternente avaliada pela Entidade, que estã investindo no aprirnorarnento dos estudos de
leréncia dos prernissas e hipoteses atuariais corn vistas a rnanutenção destas sernpre ern sintonia corn a rnassa e corn a

Justificativa da
)nsiderando o disposto no Resolução CGPC n o 1812006, esta dove ter a respective rnanifestação por escrito, sendo que
to indicou pare o REG/REPLAN taxa nula.
analise interna dos eventos ocorridos nos Cltirnos exercicios corn a baixa representatividade de desligarnentos frente a
assa de participantes, dernonstra qua a rnanutenção do taxa então adotada de 0% se rnostra aderente a rnassa.

forma que, a taxa utilizada tende a refietir a quantidade de ocorrôncias de desligarnentos esperados para cada exercicio
longo dos ones, segundo estudos do aderOncia realizados.

nforme análise interna, entendernos ser adequada a adoçao do taxa aqui inforrnada per ser aderente a estirnativa media
longo prazo, condição esta em quo variaçoes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
Dortante registrar quo essa hipOtese A sensivel as ocorréncias do desligarnentos ao longo dos ones, necessitando do
istante monitorarnento e realização dos testes do aderéncia, a ser realizado neste exercicio do 2015.
ernais, muito ernbora estejarnos recornendando a adoçao dessa taxa, entendernos quo a continuidade de estudo e o
rnulo do ocorréncias futures do novas eventos proporcionará a realização do testes corn rnais registros, o quo contribuira
a urna rnaior consistência do seu resultado em função do aurnento do quantidade de observaçOes edo parãrnetro tempo.

Assinatura do Atuârio:
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(\ DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FIJNCEF

- -	 PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
0	 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

no (Reajuste dos Beneficios)

Valor:
esperada no exerciclo seguinte:

	

ocorrida no exercicio encerrado: 	 623

omentàrio sobre divergëncia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada para o exercicio de 2013 foi de 5,36%, utihzada na Avahação Atuarial de 2013, representando 0
PC projetado para o rnOdio prazo esperado pela FIJNCEF, enquanto que.a quantidade ocorrida no exercicio encerrado
icontra-se determinado a partir da apuraçao do INPC/IBGE efetivo em 2014 A divergência deveu-se a fatores
lacionados a pohtica econOmica e ao cenãrio de infiação atuai, cornparativarnente ao projetado para o longo prazo,
presentando assirn, osciiaçoes em tome da tendência esperada, prôprio do processo de inferOncia estatistica, sendo esta
navel constanternente avaiiada peia Entidade, qua estã investindo no aprimoramento dos estudos de aderéncia das
emissas e hipóteses atuariais corn vistas a manutenção deslas sempre em sintonia corn a rnassa e corn o piano.

ndice utihzado refiete as projeçoes de 1NPC/IBGE projetado para o médio prazo eiaborado peia area de investirnentos da
JNCEF. considerando fatores relacionados a pohtica econörnica, qua e bahzada peia teoria econonlOtrica.

Opinião do atuãrio:
onforme projeçOes realizadas peia area especifica da FUNCEF, entendernos set adequada a adoção do indexador aqui

nforrnado per se tratar de estiniativa media da inf]ação para 0 exercicio seguinte.
mportante registrar que essa premissa e irnprescindivei pana fins de detenminação da meta atuariai do Piano, necessitando
Je seu constante monitoramento e consequente reprocessamento dos estudos reaiizados, de forma qua o retorno dos
nvestirnentos do Piano comportem esta variação, de forma mensal e acumuiada, no intuito de rninimizar os irnpactos
ecorrentes de eventual não atinginiento.

	

Hiootese:	 Proiecao de Crescimento Real de 	 Salãrio

	

uantidade esperada no exerciclo seguinte: 	 Lot

	uantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 4,09

Dmentánio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
Crescimento Real de Saiãrio esperado para 0 exerciclo de 2014 foi equivaiente a 2,32% a.a., ou seja, a hipótese utihzada
Avahaçao Atuariai de 2013, sendo a taxa encontrada de 4,09% a.a.. Esta taxa foi encontrada peia variacão da foiha de

iários do grupo de participantes constantes das bases de 2013 a 2014, corn saiario diferentede zero, exciuldos aqueies
ni rubricas judiciais. assim come Os eventos considerados outliers.
sirn, depreende-se qua esla variação e representativa das oscilaçOes em torno da tendôncia esperada, próprio do
)cesso de inferOncia estatistica, sendo esta variãvei constantemente avahada pela Entidade, per meio dos estudos de
eréncia das prernissas atuariais com vistas a rnanutençào destas em sintonia com a massa e com o piano.

istificativa da EFPC:
percentuai utihzado deve refietir a poiitica de recursos humanos de longo prazo no qua diz respeito ao aurnento mOdio
iariai estirnado que os ernpregados terão ao iongo de suas carreiras. Considerando o disposto na Resoiuçao CGPC no
/2006, a patrocinadora indicou 4,58% a-a.
estudos de aderencia reahzados dernonstrararn a necessidade de revisao da taxa então adotada peio Piano (2,32% a.a.),

que se venificou a tendencia de aumento da refenida hipotese, se tornando necessária a sua substituição, e para tanto,
erou-se para a 2,37% a.a., qua se rnostrou aderente peios estudos reahzados
ssa forma, o percentuai utiiizado seré aivo de estudos de aderéncia a serern reahzados, corn o qual serã dado a
ntinuidade ao acornpanhamento de evoiuçao deste evento neste exercicio de 2015.

onfonme estudos de aderëncia reahzados, entendemos ser adequada a aiteração do percentuai anteriormente adotado peio
'iano, 2,32% a.a., para a 2,37% a.a., ja que se venificou a tendéncia de aumento de referida hipotese, per se tratar de
stimativa media de iongo prazo, condiçâo esta em qua variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas, e porter
ido definida a partir de projeçOes reahzadas em pianiihas de caicuio, em forrnato Excel, once resuitados foram apurados
ni forma de vaiores e grãficos, que deram condiçOes de se obler urna estimativa diversificada para essa premissa.
rnportante registrar que essa hipotese e sensivei as variaçOes da pohtica de recursos humanos da patrocinadora,
iecessitando de constante monitoramento e consequente aphcação de testes de aderência.

Assinatura do Atuario:
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C	 DEM0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN

PREVIDENCIA SOCIAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO BE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31112/2014	 TIPO: COMPLETA

Hipótese:	 Projoçao de Crescimonto Real do Major Sal Ben INSS
Valor:	 0,00
Quantidade esperada no exercicio seguinte: 	 0,00
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado:	 0,00
Comentário sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

o Crescjmonto Real do Major Salário de Beneficjo do lNSSosperado para 2014 foj equivalento a 0%, ou soja, a hipáteso
utjlizada na Avaliaçao Atuarial de 2013, sendo a taxa encontrada de 0%. Esta so deu de acordo corn a variação dos valoros
apurados e utiljzados para fins de Avaliaçao Atuarial de 2014 comparativaniento a 2013.
Face a forma de roajuste dos bonoficios do INSS, qual soja, pela variação do INPC/IBGE, e considerando que o valor dosta
premissa e apurado tambem polo toto de contribuçao do INSS, que rocobe 0 mesmo tipo do roajuste, nao he Croscimento
Real nos Bonoficios no RGPS.
Justificativa da EFPC:

o percentual utilizado tendo a rofletiro auniento rnédio dos salários do beneficios pagos polo INSS ao longo do tempo. Face
A forma do reajuste dos boneficios do INSS, qual seja, pola variaçäo do INPC/IBGE, e considerando que o valor dessa
promissa e apurado tambern polo teto de contribuiçao do INSS, quo rocobo o mesmo tipo de reajusto, näo ha Crescinionto
Real nos Beneficios no RGPS.
Opiniao do atuário:

Entendomos sor adequada a manutonçào do porcentual aqui informado dovido a forma do reajusto dos bonoficios do INSS,
qual seja, pela variaçäo do INPC/IBGE, e considerando quo o valor desta premissa e apurado também polo toto de
contribuçao do INSS, que recebe o mosmo tipo de roajusto, nâo resultando, assim, on Crescimento Real nos Beneficios no
RGPS.

Hipótese:	 Projeçäo do Crescimonto Real dos Boneficios do Plano
Valor:	 1,53
Quantidade esperada no oxercicio seguinte: 	 1,53
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado: 	 4,48
Comentàrio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:

o Crescimento Real dos Benoficios do Piano esperado para 2014 foi equivalonte a 1,28%, ou soja, a hipOtese utilizada em
2013, sondo a taxa encontrada do 4,48%. Esta so dou do acordo corn a variaçào os benoficios do grupo de assistidos quo so
encontravarn nas bases do 2013 e 2014, excluindo-se os outliers a aquelos quo tiveram revisao de boneficio no exercicio
de 2014.
Face a forma do roajuste dos bonoficios, a variação podo tor sido decorronto da politica do rocursos humanos da
Patrocinadora, e quo podom não reprosontar o conàrio prospective. A variávol e constantomonte avaliada pola Entidado, corn
base on ostudos de adoréncia, corn vistas a manutonçâo dostas sompro em sintonia corn a massa o corn o piano no longo
prazo. Motivo polo qual promovou-se 0 aurnonto dosta taxa.
Justificativa da EFPC:

Os ostudos do adoréncia roalizados domonstraram a nocossidado do rovisao da taxa ontão adotada polo Piano (1,28% a.a.),
a quo so voriflcou a tondéncia do olovaçao do roforida hipOtoso, so tornando nocessãrio a sua substituiçäo, 0 para tanto,
altorou-so para a 1,53% a.a., quo so mostrou adoronto poles ostudos real izados.
O porcontual utilizado tondo a roflotir o incrornonto nas suplornontaçoos da politica do rocursos humanos do tongo prazo
atribuida ao aurnonto médio salarial ostimado quo os omprogados torão ao longo do suas carroiras, segundo ostudos do
adoréncia roalizados, corn o qual sera dado continuidado ao acompanhanionto do ovoluçäo nosto oxorcicio do 2015.
Opiniao do atuârio:
Confornio ostudos do adoréncia roalizados, ontondornos sor adequada a altoraçao do porcontual anteriormonto utilizado do
1,28% a.a. para 1,53% a.a., poise tratar do ostirnativa media do longo prazo, condiçäo esta em quo variaçCos pontuais nas
rospoctivas taxas são osperadas, 0 0 conário rotrospoctivo aprosontado om tais ostudos podern nao so mostrar adoquado ou
não representative do conário prospective da patrocinadora.
lrnportanto registrar quo ossa hipôtoso e sonsivol as variaçOos nas suplomontacao dos assistidos docorrontos da politico do
recursos hurnanos da patrocinadora, nocossitando do constanto monitoramonto o consoquonte reprocossamonto dos testes
do adorOncia roalizados, a sor real izado nosto oxorcicio do 2015.

Assinatura do Atuãrio:

7A	 Pãgina 10



C " DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNGEF
PIANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO OF EXERC1CI0 	 DATA DAAvALIAcA0: 31/1212014 	 T1PO: COMPLETA

no exerciciO
uantidade ocorricla no exerciclo encerrauu;
omentário sobre divergência entre esperado e ocorrido:

Eaxa Real Anuai de Juros esperada para o exercicio de 2014 foi equivaiente a 5,50% a.a., ou seja, a hipótese utihzada na
\valiaçao Atuariai de 2013, sendo a taxa encontrada de -2,30%, equivaiente a taxa de rentabihdade do Piano no anode
?014 rquida da infiação do periodo equivaiente a 623% a.a.. A divergëncia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos
nvestimentos ocorrida no exercIcio ter sido inferior a Meta Atuariai do Piano de INPC + 5,6°/o, em decorrëncia, em especial,
to cenãrio econOmico do anode 2014.

taxa de juros utihzada busca refietir o retorno dos investimentos esperado para cada exercicio ao longo dos anos.
Dnsiderando os resuitados do estudo especifico reahzado para a verificaçao dessa taxa de juros, com base naqueie
ihzado na definição das metas de macroalocacãO dos ativos para a poiitica de investirnentos reiativa ao quinquênio
)15/2019 dos Pianos, bem como os hniites estabeiecidos peia Resoiucão no 1812006 e suas alteraçöes, aIterou-se a taxa
aide juros para 5,67% a.a., em substituição a taxa de 550% a.a. adotada anteriormente.

Ppiniäo do atuário:
onforrne estudo reahzado peia area, quanto a convergëncia da taxa de juros ao retorno esperado da carteira de
vestimentos do piano, em obediOncia a instrução PREVIC n o 07/2013, entendemos ser adequada a adocão da taxa aqui
formada por se tratar de estimativa media de iongo prazo, consubstanciado pelo cenário de rentabihdade, risco e
acroalocacão de carteira disponibilizado peia area de investirnentos, assim como projeçôes de passivo previdenciário.
egistra-e due essa hipotese e sensivei ao cenãrio econômico, o quai acarreta aiteraçOes no retorno dos investimentos ac,
ngo dos anos, necessitando de constante monitoramento, em especial na Politica de investirnentos, e reahzacao dos
stes de convergéncia, mediante aprofundamento a ser realizado neste exercicio de 2015.

em

esperada no exercicio seguinte:
ocorrida no exerciclo encerrado:

	 7,00

sabre diveroência entre esperado e ocorrido:
Entrada em invandez esperada para o exercicio de 2014 foi equivalente as, ou seja, decorrente da aplicação da hipótese
lizada na Avahação Atuariai de 2013 (Light Fraca) na base popuiacionai de dezembro de 2013, sendo a quantidade de
entos encontrada de 7. De forma que, depreende-se que a efetivação do ocorrido frente ao projetado e representativa
s faixas de osciiaçoes em torno da tendéncia esperada, próprio do processo de inferOncia estatistica, sendo esta variávei
nstantemente avaliada peia Entidade, por meio dos estudos de aderOncia, corn vistas a manutenção destas sernpre em
tonia com a massa e corn o piano

ii base nos estudos de aderOncia reahzados em 2014, a manutencäo da tabua Light Fraca estã aderente a massa do
no. De forma que, a tabua utihzada tende a refletir a quantidade de ocorrëncias de aposentadorias por invandez

)erada para cada exercicio ao iongo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

inião do atuário:
nforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adoçao da tabua aqui informada por ser aderente a
imativa media de iongo prazo, condição esta em que variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
mais, entendemos qua a continuidade dos estudos e o acOmuio de novos eventos proporcionara a reahzacão de testes

n mais registros, 0 qua contribuira paw uma maior consistöncia do seu resuitado em função do aumento da quantidade
observacOes e do parãmetro tempo.

— Tabua de Mortandade de invalidos

CSO 58
de esperada no exercicio seguinte:
ne ocorrida no exercicio encerrado:

Comentârio sobre divergéncia entire esperado e ocorrido:
A Mortandade de invandos esperada pare 2014,decorrente da aplicação da hipotese utihzada na Avahaçao Atuanai de 2013
(AT-49 M agravada em 10%) na base popuiacional de inválidos de dezembro de 2013; foi equivaiente a 6  igual ao
nUmero de eventos verificados. Esta variavei ê constantemente avaiiada peia Entidade, por rneio dos estudos de aderOnca
das premissas e hipOteses atuariais, com vistas a manutenção sempre em sintonia corn a massa e com o piano. Motivo peio
quai, frente a tais estudos, promoveu-se a aileraçao da tabua para este piano, em busca de meihor convergéncia de
esperados e ocorridos no iongo prazo.
Justificativa da EFPC:
Os estudos de aderéncia reahzados demons raramsubstitui o da Tabua então adotada peio Piano (AT-49 M agravada

Assinatura do Atuario: 
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C	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REFLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTOOEEXERCiCIO	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2014	 TIPO: COMPLETA

I 10%), ja que a CSO-58 se mostrou mais aderente a massa poles estudos reahzados.
forma que, prornoveu-se a substituiçao pela CSO-58, a qual tende a refietir a quantidade de ocorrOncias de falecirnentos
assistidos inv6lidos esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos de aderOncia realizados, entendernos ser adequada a adoção da tábua CSO-58 em substituiçao a
izada anteriormente (AT-49 Masculina agravada em 10%), per ser aderente ao cornportarnento da rnassa e a estirnativa
dia de longo prazo.
ortante registrar que essa hipOtese e sensivel as ocorrências de falocimentos de assistidos inválidos ao longo dos anos,
essitando de constante monitorarnento e realizaçäo dos testes de aderOncia corn o aprofundamento necessário para que
resultados reflitarn a realidade da rnassa.
ernais, rnuito ornbora estejarnos rocornendando a adoçao dessa tãbua, entendernos qua a continuidade dos estudos e o
jrnulo do novos eventos proporcionaré a iealizag5o de testes corn mais registros, 0 que contribuirá para urna major
sistência do seu resultado.

Coral

Quantidade esperada no exercicii 	 37,00
Quantidade ocorrida no exercicio

entre esperado e acorrido:

A Mortalidade Coral esperada para 2014 foi equivalente a 39, ou seja, decorrente da aprcaçao da hipotese utihzada na
Avaliaçäo Atuarial de 2013 (AT-2000 segregada per sexo) na base populacional de novembro de 2013, sendo a quantidado
de eventos encontrada 41. Depreonde-se que esta variaçao, embora tenha pouca representatividade perante as oscilaçOes
em torno da tendência esperada, os testes de aderOncia realizados no exercicio do 2014 apontararn para a necessidado de
alteração desta premissa, em virtude do comportamento obsevado na massa, ropresentando portanto, urn dos possiveis
fatores interferontos no comparativo entro eventos esperados e ocorridos, e que permanecerá sob anãlise no anode 2015.
Justificativa da EFPC:

A tãbua de Mortandade Geral adotada atualmente é a RP-2000 Suavizada 20% segrogada per sexo, em alteraçao a
anteriorrnente adotada AT-2000 sogregada per sexo, quo apresenta sobrevida superior a tábua minima deterrninada pola
Resoluçao CGPC n° 18/2006, qual seja, a AT-83, encontrando-se adequada assirn a legislaçao vigente na data do
encerrarnento do exercicio. Ainda, corn base nos estudos roalizados ern 2014, a tábua ostá aderente a massa do piano.
Opinião do atuário:

Conforrne ostudos de aderência roalizados, entondomos sor adequada a adoção da tábua aqui inforrnada per ser aderente
ao cornportamento da rnassa e a estirnativa media de longo prazo, condiçäo esta ern quo variaçOes pontuais nos eventos
são osperadas.
Registramos que essa hipOtese e sensivel as alteraçOes nas ocorréncias do falocimentos da populaçao do piano ao longo dos
anos, nocessitando de constante monitorarnento e realizaçao dos testes do aderência corn o aprofundarnento nocessário
para que Os rosultados reflitam a roabdade da rnassa.
Adornais, embora estejamos recornendando a adoção dessa tãbua, ontendernos que a continuidado dos estudos e o
acOrnulo de novos evontos proporcionara a realizaçao de testes corn rnais rogistros, o quo contribuira para urna maior
consistOncua do seu resultado.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEM0NSTRAçAO
Hipotese sabre Geraçoes Futuras do Novas Entrados
Tabua de Morbidez

BEN EFIC lOS

AJ.Assinatura do Atuano: 	
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FIJWGEF
PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPL4N

TEWDEW^ SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212014	 TIPO: COMPLETA

Ficio: ABONO ANUAL - SALDALJO

idade de beneficios concedidos:	 0	 /alor médio do beneficio (R$): 	 000

media dos assistidos:	 0

sIIIi]
Wade de beneficios

media dos assistidc

Assinatura do Atuário: 	 ________________________________________
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DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

idade de beneficios concedidos:	 0	 Valor médio do beneficio (R$):	 000
media dos assistidos: 	 0	 Pusto do Ano (R$):	 5803865

002

Assinatura do Atuario:

Pagina	 14



'Y ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEF1CIOS: [19770002-74] REG/REPLAN

PREI#,DENCIASOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014	 TIPO: COMPLETA

ricio: BENEFICIO DE PENSAO P0k MON It - SALUALJL)
idade de beneficios concedidos:	 0	 VaIor médio do beneficio (R$): 	 0,00

media dos assistidc

BENEF
concedidos:	 0	 Valor médio do

Assinatura do Atuário: 	 /
Pãgina	 15



DEM0N5TRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-.	 PLANO DE BENEF1CIOS: [1977.0002-74] REG/REFLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014 	 TIPO: COMPLETA

BENEFIGIO PROGRAMADO ANTECIPADO - SALDADO
de beneficios concedidos:	 0	 IaIor médio do beneficio (R$):

media dos assistidos:

BENEFIGIO PROGRAMADO PLENO - SALDADO
de beneficios concedidos:	 0	 Valor médio do benefucio (R$):	 0,00

Assinatura do Atuádo:
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'f •. OEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE: FUNCEF
-	 PIANO DE BENEFICIOS: [1 977.0002-74] REG/REFLAN

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2014 	 TIPO: COMPLETA

cio: BENEFCIO PROPORCIONAL DIFERIDO -BPD
idade de beneficios concedidos: 	 0	 Malor médio do
media dos assistidos: 	 0

J UNICO Ar
concedidos:

assistidos:

Assinatura do Atuarlo:	 /.
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DEM0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1 977.0002-74] REG/REPLAN

"MaeNCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 31/12/2014 	 TIPO: COMPLETA

do beneficio (R$):	 0,00
media dos assistidos:

SUI-'LEMENTAçAO DA APOSENTADORIA ESPECIAL
	de beneficios concedidos:	 5	 Malor médlo do beneficio (R$):	 8.211,71

assistidos:	 77



Cm 
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEF1CIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

SUPLEMENTAcAO DA APOSENTADORIA FOR IDADE
beneficios concedidos: 	 0	 Malor médio do beneficio

media dos

NTAçAO DA APOSENTADORIA FOR INV
concedidos:	 489	 Malor médio

assistidos:

Assinatura do Atuãrio: 	 /'	 p'fl
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-741 REG/REPLAN
pflvrntcMsocat MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 3111212014 	 TIPO: COMPLETA

SUHLtMEN IA9AO VA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBuIçA0
de beneficios concedidos:	 2065	 aIor médio do beneficio (R$): 	 5.159,08
dos assistidos:	 61	 I

SUPLEMENTAAO DA
concedidos:	 530	 Valor medio do beneflclo (R$):	 2.115,91

Assinatura do Atuârio:	 N- ."	 \	 Pagina	 20



DEMONSTRACAC ATUARIAL

F	
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1 977.0002-74] REGIREPLAN

"90DMaA SOCIAL MOTIVO; ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31(12/2014 	 TIPO: COMPLETA

suPLEMENTAcAO DO ABONO ANUAL (13 0 SALAI-<
do benoficios concedidos: 	 0	 aIor médio

DE

efinido CapitalizaçAo Programado
Atual das ContribuicOes Futuras Patrocinadores

	 26

(-) Valor Atual das Contribuiçöes Futuras
neficio Definido Capitalizacâo não Pro!

Atual das
	 PS 110,671

(-) Valor Atual das Contribuiçoes Futuras Participantes
	 P$ 110.671

Assinatura do Atuádo:	 P
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FLJNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAçA0: 31/12/2014 	 TIPO: COMPLETA

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 1 - Não Saldado
Normal do Ano

Página	 22

Assinatura do Atuário:



C.. 
DEMONSTRACAO ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DL BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERR.AMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AVALIAQAO: 31112/2014	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

de Cobertura:	 R$ 4.312.058,98133	 InsuficiOncia de cobertura:

PARA

de custelo
no exerCiClO

utilizados no
	 71.589.

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

Assinatura do Atuàrio:	 A1	
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DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvAuAçAo: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Participantes	 Assistidos	 Patrocinador

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

Total de	 20.593.410,89	 9.366.510,67	 20.576.083,71	 50.536.005,27

Contribuiçoes	 20593410,89	 7,46	 9.366.510,67	 3,93	 20.576.083,71	 7,45	 50.536.005,27
previdenciârias

Normals	 20.576.083,71	 7,45	 9.366.510,67	 3,93	 20.576,083,71	 7,45	 50.518.678,09

Extraordinarias	 17,327,18	 0,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 17.327,18

Deficit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
equacionado

Serviço	 17.327,18	 0,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 17,327,18
Passado

Outras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Finalidades

Utilizaçao de	 0,00	 0.00	 0,00	 0,00
fundos

Exigëncia	 0.00	 0,00	 0,00	 0,00
regularnentar

Destinaçào de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
reserva

Data inicio de Vi péncia:	 01/04/2015

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO

dos custos:

piano do custeio recomendado para 0 exercicio de 2015 deverá ser praticado pelos participantes atiVos,
sistidos e patrocinadora, de acordo corn as seguintes faixas de contribuiçao sobre a rernuneraçäo:
è 1/2 TETO INSS = 3%;

1/2 TETO INSS ate 1 TETO INSS = 5%;
irna de 1 TETO INSS = 13,92%.

arrecadaçao total prevista corn a aplicaçäo desses percentuais de contribuiçao sobre a foiha de participaçäo
>s participantes tern como objetivo espelhar a custo total normal do piano, liquida de carregarnento
Irninistrativo, que representa 14,68% nesta avaliaçäo.

contribuiçOes da patrocinadora CAIXA seräo idênticas ao sornatôrio das contribuiçOes norrnais dos
irticipantes. respeitando-se o principio da paridade contributiva, cuja aliquota rnèdia projetada foi do 7,34%,
uida de carregarnento adrnjnistratjvo, podendo esse percentual variar, de acordo corn o cornportamento ca
ssa salarial dos participantes ativos durante a periodo do vigència do piano do custeio a ser implernentado.

assistidos contribuern corn urna aliquota media do 3,49% sabre a foiha do salários do participaçdo, liquida
carregarnento adrninistrativo, sorn paridade contributiva da patrocinadora.

participantes contribuem ainda corn a aliquota rnédia de 0,01% sabre a foiha de salàrios do participaçäo,
uida de carreqarnonto, roforente a conlribuicao oxtraordinNa de ioia.

Assinatura do Atuário:
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C. 
DEMONS] NAUAU Al
ENTIDADE: FIJNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REGIREFLAN

PREWDENCIA SOCIAL MOTIVO: ENCERRAMENT0 DE EXERC1CI0 	 DATA DAAVALIAcAO: 3111212014 	 TIPO: COMPLETA

patrocinadora contribui paritariarnente corn os ativos para o custeio administrativo. Os participantes ativos e
itopatrocinados contribuern corn 4,35% do valor da contribuição previdenciária para custeio administrativo e
10% sobre o RGPB - Recurso Garantidor do Piano de Benoficios. Necessário que se observe quo as fontes de
isteio podern sor: contribuição dos participantes e assistidos; contribuiçäo das patrocinadoras; reernboiso das
trocinadoras; resuitado dos investirnentos; receitas adrninistrativas; fundo adrninistrativo; dotaçäo inicial; e

provisOes rnaternáticas apuradas ern 2014 tiverarn decréscirno de 2,13% quando cornparadas corn os
res apresentados em 2013 atualizados pela meta atuarial atual de 12,25% (5,67% a.a., taxa dejuros atuai,
ionado do 1NPC de 6,23%). Essa variaçäo se dove ao fato do piano estar em extinçäo, já que ost fechado

a novas adesoes, e a invoiução atuarial ca rnassa, cuja idade media e elevada.

gerenciamento de risco atuariai tern como base trés pilares prirnordiais: aprimorarnento dos sisternas de
,icuio atuarial, consisténcia cadastral e aderéncia das hipótesos atuariais. Corn relaçäo aos cOicuios atuariais,
truturados em SAS, o fluxo do passivo estocástico foi irnpiantado no anode 2014 e encontra-se ern fase de
'ançada de testes de apuração das provisOes rnaternáticas. No àrnbito cadastral, é reahzada a análise mensal
base de dados atuariais, aphcando constante critica, acompanhamonto e vandaçäo. Quanto as hipOteses

uariais, säo desenvoividos estudos de aderéncia para todas aqueias utilizadas nos pianos. Corrobora tarnbérn
ira o controie dos riscos atuariais a existéncia de urn piano de trabaiho anuai ode indicadores de
sernpenho para tins de controle dos riscos atuariais, assirn corno o acompanharnento das provisOes
atomãticas, do orçado/reahzado, ca constituiçao/reversäo, e do incrernento de referidas provisöes
,rnparativarnento a meta atuarial.

içOes para insLiticiencia ae Conerlura:

Resuitado Deficitário do Piano do R$ 485.995.569,30, do confronto do PatrirnOnio de Cobortura do Piano

-i as Provisoes Maternáticas, deduz-se os vaiores de Resuitados a Reahzar decorrente dos ajustes de
cificaçäo dos tituios pUbhcos, no valor do R$ 84.602.709,98, apurando-se o valor do Equiiibrio Tecnico
stado do REG/REPL,AN Não Saidado e negahvo do R$ 401.392.859,32, ropresentando 8,37% das ProvisOes
Lornáticas do Piano. Considerando as disposiçOes constantes da Resolução MPAS/CGPC n° 26/2008, e suas

raçOos, por so tratar do torcoiro ano consecutivo corn resuitado deficitário, o Piano do Equacionamento do
:cit deverâ ser oiaborado e aprovado ate o final deste exorcicio de 2015.

slurnbrando essa situação, a FUNCEF, ern 05 de setornbro do 2014, jã instituiu grupo do trabaiho, peia
)rtana PRESI 047114 atualizada poia Portaria n° 072/14, cujo objoto é fazor avaliaçOes o constataçOes sobre
equacionarnento do deficit, considorando as projeçOos da Prograrnaçào EconOnico-Financeira 20140
'entuais atuahzaçOos.

GT envoivo as 6 (seis) diretorias da FUNDAcAO, quo aprosontaräo propostas, rnedanto a consideração do
itérios técnicos e rnotodoiogias especiticas, rospeitando a iegisiaçäo ern vigor, para a eiaboraçào do piano do

1uacionano nto ainda no oxorcicio do 2015 o quo dovorá sor submotido aos ôrgäos cologiados da FUNCEF o
CAIXA, alOrn do ôrgäo rosponsãvoi poia suporvisäo, coordonaçâo 0 polo controio do patrocinador, no caso
CAIXA o DEST, para contornar o conArio do deficit, conforrno oriontação da Rosoiuço MPS/CGPC n°

ida, orn consonância corn o disposto pola Resoiuçäo MPS/CGPC n° 26/2008, orn sou artigo 28, paràgrafo 10,
roaizado ostudo para averiguar a capacidado do piano do benoficios honrar Os cornprornissos do oxorcicio
2015, cuja anáiiso ostá fundarnontada no confronto dos rocursos financoiros (PatrirnOnio do Cobortura) corn
dosposas corn benoficios providonciários projetadas no fluxo atuarial previsto para o roforido periodo,
rospondondo rospoctivarnonte a R$ 4,3 biihOos o R$ 250,1 rnilhOos, concluindo-so assim, quo o fluxo
nceiro e suficiento para honrar Os comprornissos do exorcicio subsoquento.
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DEMONSTRAçAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74) REG/REPLAN

M^VMaA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31112/2014 	 TIPO: COMPLETA

GRUPO DE CUSTEIO: 2- Saldado

medio Para aposentadoria

HIPOTESES ATUARIAtS

de Determinaçao do Valor Real Longo

Quantidade esperada no exercIcio seguinte: 	 0,98
Quantidade ocorrida no exerciclo encerrado:	 0,97
Comentario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

quantidade esperada para o exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçao Atuarial de 2013, representando a fator
rn base no INPC projetado para a longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
icerrado, determinada a partir do fator calculado corn a aplicaçao do INPC efetivo no exerciclo, foi de 0,9731. A
ergéncia deveu-se a fatores relacionados a politica econômica e an cenário de inflaçào atual (6,23%), comparativamente
projetado para a longo prazo (4,63%), representando assim, oscilaçOes em torno ca tendOncia esperada, próprio do

ocesso de inferéncia estatistica, sendo esta variàvel constantemente avaliada pela Entidade, por meio dos estudos de
lerOncia das premissas atuariais.

o indice utilizado reflete o impacto ca perda do poder de compra do beneficio do INSS ao longo do tempo, segundo
estudos de aderOncia reahzados, utilizando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçäes de
1NPC/IBGE para 0 longo prazo esperado pela area responsável pela macroalocaçao de recursos e cenérios ca FUNCEF,
concomitante corn a taxa de juros tOcnicos adotada no Piano.

Conforme estudos de aderOncia realizados, entendemos ser adequado a indice adotado nesta Avahaçào Atuarial, par se
tratar de estimativa media da infiaçäo de longo prazo, projetada pela area responsável pela macroalocaçäo de recursos e
cenários ca FUNCEF.
lrnportante registrar que essa hipôtese e sensivel as variaçOes inflacionarias, necessitando de constante rnonitorarnento e
consequente reprocessarnento dos testes de aderéncia realizados ou outro que meihor representar o cornportamento dos
dados nos anos subsequentes.

Hipotese:	 Fator de Determinaçao Valor Real ao
Valor:	 0,98

no exercicio seguinte: 	 0,98
no exercicio encerrado	 0,97

Comentãrio

A quantidade esperada para o exercicio de 2014 foi de 0,98, utilizada na Avaliaçao Atuarial de 2013, representando o fator
corn base no INPC projetado para o longo prazo esperado pela FUNCEF, enquanto que a quantidade ocorrida no exercicio
encerrado, deterrninada a partir do fator calculado corn a aplicaçao do INPC efetivo no exercicio, foi de 0,9731. A
divergëncia deveu-se a fatores relacionados a politica econôrnica e ao cenário de inflaçao atual (6,23%), comparativarnente
ao projetado para 0 longo prazo (4,63%), representando assirn, oscilaçoes em torno da tendOncia esperada, prôprio do
processo de inferéncia estatistica, sendo esta variavel constanternente avaliada pela Entidade, per meio dos estudos de
aderOncia das prernissas atuariais.
Justificativa da EFPC:

indice utilizado reflete o impacto ca perda do porter de cornpra do salãrio ao longo do tempo : segundo estudos de
erência realizados, utilizando para tanto metodologia que representa a referida perda e as projeçOes de INPC/IBGE para a
go prazo esperado pela area responsavel pela rnacroalocaçao de recursos e cenérios da FUNCEF, concornitante corn a
a de luros técnicos adotada no Piano.

me estudos de aderéncia realizados, entendernos ser adequado o indice adotado nesta Avahaçâo Atuarial, per se
de estimativa media ca inflação de longo prazo, projetada pela area responsavel pela macroaiocação de recursos a
os ca FUNCEF.
tante registrar que essa hipotese e sensivel as variaçaes infiacionárias, necessitando de constante rnonitorarnento e
quente reprocessamento dos testes de aderencia realizados ou outro que melhor representar 0 coniportamento dos
nos anos subsequentes.

Assinatura do Atuario:
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Y ENTIDADE: FUNCEF

- -!	 PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REGIREPLAN
PREODMOA SOCIAL MQTI%/O: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2014 	 TIPO: COMPLETA

de Deterrninacão Valor Real Longo do

0,98
no exercicio

no exercicio
	 0,97

omentáriO sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
quantidade esperada pare o oxercicio de 2014 foi de 0.98, utilizada na Avahacäo Atuarial de 2013, representando 0 fator

rn base no INPC projotado pare o longo prazo osperado pela FUNCEF, onquanto que a quantidado ocorrida no oxorciclo
icorrado, doterminada a partir do fator calcuiado corn a aphcaçào do 1NPC ofetivo no exercicio, foi de 0,9731. A
vergência deveu-so a fatoros rolacionados a pohtica oconômica e ao cenário de inflaçao atual (6,23%), comparativarnonte

projetado pare o longo prazo (4,63%), represontando assirn, osciiaçOos en torno ca tondencia osporada, prôprio do
ocesso do inforência ostatistica, sendo esta variávei constantomonte avaliada pale Entidade, por rneio dos ostudos de
brenda das prornissas atuariais.

ustificativa da EFPC:
indico utihzado rofioto o impacto ca porda do podor de compra do saiario ao longo do tempo, segundo estudos de

berOncia reahzados, utihzando pare tanto motodologia qua reprosenta a roferida perda e as projeçOos de 1NPC/IBGE pare o
ngo pram osporado pola area responsávei pale macroaiocacào de recursos e cenarios ca FUNCEF, concomitants corn a
xa do juros tOcnicos adotada no Piano.
pinião do atuârio:
onforme estudos do adorencia roahzados, entondomos ser adequado o indico adotado nosta Avahaçäo Atuarial, por so
atar do estimative media da inflaçäo de iongo prazo, projotada pale area responsávei pole macroaiocacão de recursos e
nários ca FUNCEF.

iportante registrar quo essa hipOtese e sensivel as variaçöes inflacionárias, necossitando de constante rnonitoraniento e
)nsequente reprocessarnento dos testes de aderéncia reahzados ou outro quo rnelhor representar o comportarnento dos
ados nos anos subsequentos.

Hipotese sobre Cornposição do Earn
iscuhno = 0,80 ferninino = 0,1

esperada no exercicio seguinte:	 0,80

ocorrida rio exercicio encerrado: 	 0,79

mentário sobre divergência entre esperado e ocorrido:
:ornposiçao familiar osporada pare 2014 foi equivaiente a 75%, o quo significa quo do total do participantes ativos orn
:ernbro do 2013, 75% teräo urn cOnjugo vitahcio no rnornento ca aposontadoria, sendo o percontual oncontrado
jivalonto a 79%. Tal valor foi apurado a partir ca verificação ca quantidade do cOnjugos vitalicios daquolas
)sontadorias concodidas no oxercicio do 2014.
forma quo, dopreendo-se quo esta variação e representative das oscilaçOos ern torno ca tondéncia osporada, prôprio do
cesso do inforéncia ostatistica, sendo osta variávol constanternento avahada pola Entidado, por rnoio dos ostudos do
rencia das prornissas o hipótesos atuariais corn vistas a rnanutonçäo dostas sornpre orn sintonia corn a rnassa o corn o

istificativa da EFPC:
ostudos do adoréncia reahzados indicararn a proporçäo do 80% dos participantos e aposentados Masculinos casados, corn
niuQo 4 anos rnais jovorn, o a proporçäo do 70% dos participantos o aposontados Fornininos casados, 0 cônjugo 1 ano

ais voiho.
it hipótoso e utihzada pare Os participantos, sondo aos assistidos utilizada a inforrnaçao cadastrada, oxcoto aos
osontados casados son inforrnação do cOnjugo, orn quo so utilize ontao, a diforenca otária ontro hornorn 0 muihor.
)uvo a aitoracäo ca hipOtoso vigonto, do rnodo que a cornposiçao familiar utihzada corno hipOtoso espoiha a diforonça do
ade media entro os assistidos casados o 05 sous cOnjugos, born corno a probabihdado do sororn casados na data ca
osontadoria o a quantidado de dopondentos osporada, sogundo ostudos do adorOncia.

do atuârio:
ostudos do adoréncia roalizados, ontendornos ser adoquada a adoção ca hipôteso aqui informada por sor

a estimative media do iongo prazo, condiçao esta on quo variaçOes pontuais nos rospoctivos evontos são

registrar quo ossa hipôtoso e sensivol as ocorréncias do aposontadorias corn dopondontos vitahcios 0 ou
nocossitando de constanto monitorarnento o roahzaçao dos testes do aderëncia, a sor roahzado no oxorcicio do

rnuito ombora ostojarnos rocornendando a adoção dossa hipôtoso, ontondemos que a continuidado do ostudo e o
do ocorrOncias futuras do novos ovontos proporcionarã a roalização do testes corn mais rogistros 0 rnaior
Jade. o quo contribuiré pare urn rosultado rnais consistonte.

Assinatura do Atuario:	
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C.	
DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PNO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74) REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

INPC (1BGE)
de esperada no exerciclo
de ocorrida no exercicio

Comentãrio sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

A quantidade esporada para a exercicio de 2013 foi de 5,36%, utihzada na Avahação Atuarial de 2013, representando 0
1NPC projetado para o rnédio prazo esperado pela FIJNCEF, onquanto que a quantidade ocorrida no exercicio encerrado
encontra-so detorminado a partir da apuraçào do 1NPCI1BGE efetivo em 2014. A divergOncia deveu-se a fatoros
rolacionados a pobtica econOrnica e ao conârio de infiaçao atual, cornparativamonto ao projetado para o longo prazo,
representando assim, oscilaçOes em tome da tendéncia osperada, prOprio do processo de inforéncia ostatistica, sondo esta
variãvel constanternente avaliada pela Entidade, que está investindo no aprirnorarnento dos ostudos de aderencia das
prernissas e hipátoses atuariais corn vistas a rnanutençao dostas sernpre ern sintonia corn a massa e corn o piano.

o indice utihzado reflete as projeçOes de INPC/iBGE proletado para 0 rnedio prazo eiaborado peia area de investirnentos da
FUNCEF, considerando fatores reiacionados a pohtica econômica, qua é bahzada peia tooria econornétrica.

onforrne projeçOos reaiizadas pela area ospecifica da FUNCEF, entondernos ser adequada a adoçao do indexador aqui
nformado per Se tratar de estimative media da inflação para 0 exercicio seguinte.
rnportante registrar que essa premissa é irnprescindivei para fins de detorrninaçäo da meta atuariai do Piano, nocessitando
le seu constante rnonitoramento e consequente reprocessarnento dos estudos reahzados, de forma que 0 retorno dos
nvestimontos do Piano comportern esta variaçao, do forma mensal e acumuiada, no intuito de minirnizar Os impactos
lecorrentes de eventual näo atingirnento.

Flipótese:	 Taxa Real Anuai de Juros
Valor:	 5,63
Quantidade esperada no

ocorrida no exercicio encerrado:
entre esperado e ocorrido:

<a Real Anual do Juros esperada para o exorcicio de 2014 foi equivaiente 35,50% a.a., ou seja, a hipotese utihzada na
3haç5o Atuariai do 2013, sendo a taxa encontrada do -1,95%, equivaiente a taxa de rentabihdado do Piano no anode
14 hquida da infiaçao do periodo equivaiente a 6,23% a.a.. A divergéncia ocorrou em virtude da taxa do rotorno dos
estimontos ocorrida no oxorcicia ter side inferior a Meta Atuariai do Piano do iNPC + 5,5%, orn docorrência, em especial,
conârio econOmico do ano do 2014.

taxa do juros utihzada busca roflotir 0 retorno dos invostirnontos osporado pare cada oxorcicio ao iongo dos anos.
onsidorando as rosultados do ostudo ospocifico roalizado pare a voriflcação dossa taxa do juros, corn base naquoio
ihzado na definiçao das motas do rnacroaiocaçao dos ativos para a politica de investirnontos roiativa ao quinquênio
)15/2019 dos Pianos, born come os hrnites estabeiecidos poia Rosoiuçào no 18/2006 e sues aitoraçOos, aitorou-so a taxa
at dojuros para 5,63% a.a., orn substituiçao a taxa de 5,50% aa. adotada anteriormente.
piniào do atuário:

rme estudo roahzado poia area, quanto a convorgência da taxa de lures ao rotorno osporado da cartoira de
:mantes do piano, em abediOncia a instruçao PREViC no 07/2013, ontondomos sor adequada a adoçâo da taxa aqui
ada per so tratar de estimative media do iongo prazo, consubstanciado poio cenário de rentabihdado, risco o
aiocaçao do carteira disponibihzado poia area de invostimontos, assim como projeçOes de passive providonciário.
ra-o quo ossa hipôtoso e sonsivol ao conario oconOmico, 0 quai acarrota aitoraçoes no retorno dos invostimontos ao
dos anos, nocessitando de constanto monitorarnonta, orn especial na Poiitica do invostimontos, o roahzaçao dos
do convorgOncia, modianto aprofundarnonto a ser roahzado nosto oxorcicio do 2015.

Tabua de Entrada em lnvandoz

osperada no exerciclo soguinte:
ocorrida no exercicio encerrado:

ornentário sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

Entrada em invandoz osporada para a oxorciclo do 2013 foi oquivaionto a 54, ou soja, docorrente da aplicaçao da hipOtoso
ihzada na Avaliaçao Atuariai do 2013 (Light Fraca) na base populacionai do dozornbro do 2013, sondo a quantidado do
'entos oncontrada do 29. De forma quo, doproonde-so quo a ofotivaçao do ocorrido frento 30 projotado e representativa
is faixas do osciiaçOes ern tome da tondência osporada, prOprio do processo do inferéncia ostatistica, sendo esta variávei
nstantomento avahada poia Entidado, per rnoio dos ostudos do aderéncia, corn vistas a rnanutonçao dostas sornpro em
itonia corn a rnassa 0 corn o piano.

Assinatura do Atuario:
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Corn base nos estudos de aderëncia realizados em 2014, a rnanutencão do tabua Light Fraca está aderente a massa do
piano. De forma que, a tabua utihzada tende a refletir a quantidade de ocorrências de aposentadorias por invandez
esperada para cada exercicio ao iongo dos anos, segundo estudos de aderéncia reahzados.

inião do atuario:
-iforme estudos de aderencia reahzados, entendernos ser adequada a adoção ca tábua aqui informada por ser aderente a
imativa media de iongo prazo, condição esta em qua variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
3mais. entendemos qua a continuidade dos estudos e 0 acUmuio de novos eventos proporcionará a reahzaçao de testes
11 mais registros, o qua contribuiré para urna maior consistência do seu resuitado em função do aumento ca quantidade
observaçOes edo parâmetro tempo.

Tabua de Mortandade de invahoos
C5O 58
le esperada no exercicio seguinte:	 66,00
e ocorrida no exerciclo encerrado: 	 47,00
io sobre diverqência entre esperado e ocorrido:

Mortalidade de inváhdos esperada para 2014 foi equivaiente a 52 ou seja, decorrente da aphcacâo do hipOtese utilizada
Avahaçao Atuariai de 2013 (AT-49 M agravada em 10%) no base populacionai de invãhdos de dezembro de 2013, sendo

quantidade de eventos encontrada de 47. Depreende-se que esta variação é representativa das osciiaçOes em torno ca
ndencia esperada, prOpria do processo de inferencia estatistica, sendo esta variãvel constantemente avahada pela
ntidade, por meio dos estudos de aderOncia das premissas e hipoteses atuarlais, com vistas a manutenção destas sempre
ii sintonia corn a massa e corn 0 piano. Motivo polo quai, frente a tais estudos, prornoveu-se a alteracão do tabua para
ste piano, em busca de meihor convergência de esperados e ocorridos no iongo prazo.

estudos de aderOncia reahzados dernonstraram a substituiçao do Tàbua então adotada pelo Piano (AT-49 M agravada
10%), ja qua a CSO-58 se mostrou mais aderente a massa pelos estudos reahzados,
forma que, promoveu-se a substituiçao peia CSO-58, a quai tende a ref]etir a quantidade de ocorrências de faiecirnentos
assistidos invâhdos esperados para cada exercicio ao iongo dos anos, segundo estudos de aderencia reahzados.
iniao do atuário:
nforme estudos de aderãncia reahzados, entendemos ser adequada a adoção do tabua CSO-58 em substituiçao a
izada anteriormente (AT-49 Masculine agravada em 10%), por ser aderente ao comportamento da massa e a estimative
dia do iongo prazo.
Dortante registrar que essa hipôtese 6 sensivei as ocorrências de falecimentos de assistidos inválidos ao iongo dos anos,
essitando de constante monitorarnento e realização dos testes de aderência corn o aprofundamento necessário para qua
resultados reflitam a realidade do massa.
emais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa tabua, entendernos que a continuidade dos estudos e o
rnuio de novos eventos proporcionaré a realizaçao de testes corn mais registros, o qua contribuiré para uma major

,sistência do seu resuitado.

Hipôtese:

'no exerciclo seguinte:
no exercicio encerrado

omentãrio sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
Mortaiidade Garet esperada para 2014 foi equivalente a 477, ou seja, decorrente do aphcação ca hipotese utilizada na
iahaçao Atuarial de 2013 (AT-2000 segregada por sexo) na base populacionai de novembro de 2013, sendo a quantidade
eventos encontrada 424. Depreende-se que esta variação pode ser representative das osciiaçOes em torno do tendência

perada, porérn, os testes de aderência realizados no exercicio de 2014 apontaram para a necessidade de aiteraçào desta
emissa, em virtude do comportarnento observado no massa, representando portanto, urn dos possiveis fatores
erferentes no comparativo entre eventos esperados e ocorridos, e qua permanecera sob anáhse no anode 2015.

tabua de Mortandade Gerai adotada atualmente 6 a RP-2000 Suavizada 20% segregada por sexo, em alteração a
iteriorroente adotada AT-2000 segregada por sexo, qua apresenta sobrevida superior a tabua minima determinada pela
esoiução CGPC n° 18/2006, quai seja, a AT-83, encontrando-se adequada assirn a iegisiação vigente no data de
icerramento do exercicio. Ainda, corn base nos estudos reahzados em 2014, a tãbua está aderente a massa do piano.

Conforme estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoção ca tabua aqui informada por ser aderente
ao comportamento do massa e a estimativa media de longo prazo, condição esta em qua variaçOes pontuais nos eventos
são esperadas.
Registramos que essa hipotese 6 sensivel as aiteraçoes nas ocorréncias de falecimentos do popuiação do piano ao iongo dos
anos, necessitando de constante rnonitoramento e reaiizaçao dos testes de aderOncia corn o aprofundarnento necessario
pare que Os resuitados ref htam a reandade Ia massa.
Adernais. embora estejarnos recomenndcja adoção de a tãbua, kntem05 quo a continuidade dos estudos e 0
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de novas eventos proporcionará a realizaçao do testes corn mais registros, 0 que conlribuirá pare unia major
cia do seu resultado.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTILIZADAS NESTA DEMONSTRAçA0
Hipotese de Entrada ern Aposentadoria
Hipotese sabre Geraçoes Futuras de Novas Entrados
Hipotese sabre Rotativjdade (Percentual)
Projeçao de Crescirnento Real de Salario
Projeçao de Crescirnento Real do Major Sal Ben INSS
Projeçao de Crescirnento Real dos Beneficios do Piano
Tabua de Morbidez

ANIJAL - SALDADO
médio do

media dos

Assinatura do Atuário: 	 Z9 /^	 A
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de beneficios concedidos:	 0	 fralor médlo do beneficio (R$): 	 000

media

FUNERAL
:idade de b
media dos

usto do Ano (%):	 0,00

Assinatura do Atuario:	
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BENEFICIO DE PENSAO FOR MORTE - SALDADO
de beneficios concedidos:	 5385	 tvalor médio do beneficio (R$):
dos assistidos:	 63	 I

tNEI-IUI0 P0k INVALIDEZ - SALDADO
beneficios concedidos: 	 2867	 VaIor medio do beneficio
S assistidos:	 59

Assinatura do Atuário:
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concedidos:
assistidos:
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BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO -BPD
beneficios concedidos: 	 0	 Valor médio do beneficlo (R$): 	 0,00

o UNICO ANTECIPADO - SALDADO
concedidos:	 0	 Valor medio do beneficio (R$}:	 0,00

media dos

Assinatura do Atuário: 	 A
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEF1CIOS: [1 971.0002-74] REG/REPLAN

PREWDENCIA $0 E'—" MOTIVO: ENCERR-AMENTODEEXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 31112/2014	 TIPO: COMPLETA

de beneficios concedidos: 	 0	 Yalor_medic do

Assinatura do Atuãrio: 
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'
F ENTIDADE: FUNCEF

-	 PLANO DE BENEFICIOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212014	 TIPO: COMPLETA

de beneficios concedidos: 	 US
assistidos:

SUPLEMENTAAO DA
beneficios concedidos:

media

Assinatura do Atuát:	
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SUPLEMENTAcAO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON I I-(IbUIyMu
h..frincrnnrarIidflC	 1	 VaIor mêdio do beneficlo (R$): 	 000

dos

NTAAO DA
concedidos:

dos assistidos:

Assinatura do Atuário:	 ____________________________________
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE SENEFICtOS: [1977.0002-74] REG/REPLAN
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CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 2- Saldado

usto Normal do Ano
usto Normal do Ano
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PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

PAGOS A
no exercicio	 I	 RS 1.073,467

utilizados no exercicio

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINACAO E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PAR,A REVISAO DE PLANO



C;	
DEMONSTRAcAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-:	 PLANO DE BENEF1GIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 31(12/2014	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Participantes	 I	 Assistidos	 Patrocinador

Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 Valor (%) Total em valor--

Total de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Contribuiçôes	 000	 000	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

previdenciárias
Normals	 0,00	 0 1 00	 0,00	 0,00	 0,00	 000	 0.00

Extraordinãrias	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Deficit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

equacionado
Serviço	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Passado
Outras	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Finalidades

[Exig&ncia

zação de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

dos

	

 0,00	 0,00	 0,00	 0,0

gulamentar
Destinação de	 0,00	 0,00 	 1	 01,100
resen'a

Data lnicio de Viciência: 	 01/04/2015

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO
ãø dos custos:
cendo as diretrizes do Regulamento do Piano de Beneficios REG/REPLAN, modalidade saldada, em que se
0 encerramento do finandamento normal dos beneficios cobertos pelo respectivo piano de beneficios, 0

de custeio previdenciário para o exercicio de 2015 (a partir de 01/04/2015) encontra-se nub.

foram definidos percentuais de contribuiçäo exciusivamente para custeio administrativo dos assistldos,
tes sobre o total da foiha de beneficios, conforme descrito posteriormente.

que se observe que as fontes de custeio podem ser: reembolso da patrocinadora: resultado dos
s: receitas administrativas; fundo administrativo; dotaçao inicial; e doaçOes.

3ndo em vista as possiveis fontes de custeio estabelecidas no Reguianiento do Piano de Gestão Administrativa
FUNCEF, em observância as fontes de custeio previstas no regulamento do Piano de Beneficios, 0 custelo

Iministrativo do piano sera constituido através de taxa de carregamento de responsabilidade dos assistidos e
patrocinadora, assim como taxa de administraçào sobre o Recurso Garantidor do Piano de Beneficios, sendo

data de inicio de vigência do piano de custeio administrativO 01/01/2015.

taxa de carregamento administrativo para o exercicio de 2015 deve ser mantida em 2% am. da foiha de
neficios, de responsabihdade paritária entre a patrocinadora e os assistidos, cabendo assim, 1% am. a
trocinadora e o mesmo percentuab aos assistidos, vez que as projeçöes ebaboradas para o referido exercicio
monstraram serem suficientes paya A custeio das despess administrativas prevlstas. Sobre o Recurso

Assinatura do Atuário:
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do Piano de Bonoficios sera
	

o percentual de 0,10% aa., para efeitos da cobrança da taxa do
:ão, confornie disposiçOes do 	 lento do Piano do Gestao Administrativa da Entidade e em

tema. Rcsoiucão CGPC no 29. de 31 do aaosto de 2009.

das provisöes matemáticas:

provisOes rnaternáticas apuradas em 2014 tiveram decréscimo de 6,92% quando comparadas corn as
ores apresentados em 2013. atuahzados pela meta atuariai atuai do 12,21% (5,63% a.a., taxa dejuros atuai,
cionado do iNPC de 6,23%). Essa variação so deve ao fato do piano estar ern extinçao, jé que está fechado
a novas adesöes, e a invoiucão atuariai da rnassa, cula rnédia do idade e eievada.

jerenciamonto do risco atuariai tom coma base trés piiares primordiais: aprimorarnento dos sistemas de
cuio atuariai, consistência cadastrai e aderéncia das hipôteses atuariais. Corn reiaçao aos cálcuios atuariais,
ruturados em SAS, o fluxo do passivo estocãstico foi irnplantado no ano do 20140 encontra-se em faso de
inçada do testes do apuração das provisOos matomáticas. No àrnbito cadastrai, A roahzada a anáhse mensal
base do dados atuarlais, aphcando constanto critica, acompanharnonto o vandação. Quanta as hipotoses
ariais, são desonvolvidos ostudos do adoréncia para todas aquoias utihzadas nos pianos. Corrobora também
•a 0 controio dos riscos atuariais a oxistAncia do um piano do trabaiho anual edo indicadoros do
;omponho para fins do controio dos riscos atuariais, assirn corno o acompanhamonto das provisöos
tométicas, do orçado/roahzado, ca constituiçao/rovorsao, o do incromonto do roforidas provisöos
nparativarnonto a meta atuarial.

para insuticiOncia de cobertura:

Do Resuitado Doficitário do Piano do R$ 6.049.580.419,08, dado peio confronto do Patrirnônio do Cobortura
do Piano corn as Provisoes Matornáticas, doduz-so Os vaiores do Rosuitados a Roahzar decorronto dos ajustos
do precificaçao dos tituios pUbhcos, no valor do R$ 906.981.611,49, apurando-so a valor do Equilibrio Técnico
Ajustado do REG/REPLAN Saldado A nogativo do R$ 5.142.598,807,59, represontando 12,16% das ProvisOos
Matemáticas do Piano. Considerando as disposiçoos constantes da Rosoiução MPAS/CGPC no 26/2008, e suas
3iteraç6os, por so tratar do torcoiro ano consecutivo corn resuitado deficitário, o piano do oquacionarnento do
deficit doveré ser eiaborado o aprovado ate o final dosto oxercicio do 2015.

siumbrando ossa situaçao, a FUNCEF, oni 05 do sotornbro do 2014, já instituiu grupo do trabaiho, poia
rtaria PRESI 047/14 atualizada poia Portaria no 072/14, cujo objeto A fazer avahaçAos 0 constataçOes sobro

oquacionamonto do deficit, considerando as projeçOes ca Programaçao EconOrnico-Financoira 2014 e
entuais atuahzaçoes.

GT onvoive as 6 (seis) dirotorias da FUNDAçAO, quo apresentaräo propostas, modiante a consideraçao do
tArios técnicos o motodoiogias ospecificas, respeitando a Iegisiação em vigor, para a eiaboraçao do piano do
uacionamonto ainda no oxorcicio do 2015 e quo devoré ser subrnotido aos ôrgâos coiegiados ca FUNCEF e
CAiXA, aiérn do ôrgäo rosponsávei peia suporvisão, coordenação e peio controlo do patrocinador, no caso
CAiXA 0 DEST, para contornar o cenário do deficit, conforme orientaçao ca Resoiuçao MPS/CGPC no

ida, em consonância corn a disposto peia Rosoiução MPS/CGPC no 26/2008, em seu artigo 28, parAgrafo 10,
reahzado estudo para averiguar a capacidade do piano do boneficios honrar Os cornpromissos do exercicio
2015, cuja anáhse esté fundamontada no confronto dos rocursos tinanceiros (PatrirnOnio do Cobertura) corn
despesas com beneficios previdonciários projetadas no fluxo atuariai previsto para o roferido poriodo,
Tespondendo respectivamonto a R$ 36,3 biihaes 0 R$ 2,9 rniihaes, conciuindo-so assim, quo o fluxo
ncoiro e suticiente para honrar Os comprornissos do exercicio subsequonte.

Assinatura do AtuArio:	 A
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'
! V ENTIDADE: FUNCEF
- -:	 PLANO DE BENEFiCIOS: [19770002-74] REG!REPLAN

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCiCIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 3111212014	 T1PO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS

antes ativos do piano: 28374

rnOdio de contribuiçäo do piano (meses): 325

médlo para aposentadoria do piano (meses): 14

TOTAL DAS RESERVAS

usto Normal do Ano	 I	 R$ 5051867870

Assinatura do Atuário:	 A
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C DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-. -,	 PIANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MMDWM SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AvALIAcA0: 31/1212014	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

Resultado do exercicio
R$ 6.535575.988

Reserva de
LJ
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.?..	 ENTIDADE: FUNCEF

- -	 PLANO DE BENEFICIOS: [19770002-74] REG/REPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCIC0 	 DATA DA AVAUAcAO: 31/12/2014	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

I	 Participa	

Valo

ntes	 Assisticlos	 Patrocinador

Valor (R$)	 Valor (%)	 Valor (R$)	 r (%)	 Valor (R$)	 Valor (%) Total em Valores

Total de recursos	 20.593.41089	 9.366.510,67	 20.576.083,71	 50.536.005,27

ContribuicOes	 20.593.410,89	 746	 9.366.510,67	 3,93	 20.576.083,71	 7,45	 50,536.005,27

previdenciárias	 __________ ______

Normals	 20 .576.083,71	 7,45	 9.366.510,67	 3,93	 20.576.083,71	 7,45	 50.518.678,09

ExtraordináriaS	 17.327,18	 0.01	 0,00	 0'0()
	 0,00	 17.327,18

Deficit	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 o,00

equacionado

Servico	 17.327,18	 0,01	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 17.327,18

Passado

Outras	 0,00	 0.00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Finalidades
Utitizaçâo de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

fundos

Exigência	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

regulamentar fl Destinaçäo de	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

reserva 
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I DEMONSTRACAO ATUARIAL

ENTIDADE:FUNCEF
PIANO DE BENEFICIOS: 119770002-74] REGIREPLAN
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERC1CIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 3111212014 	 T1PO: COMPLETA

PARECER ATUARIAL DO PLANO

Qualidade da base cadastral:

data-base dos dados utilizados na avaliaçào ostá posicionada em 31/12/2014. As inforrnaçOes cadastrais
foram submetidas a testes e criticas de consisténcia e, após sofrorom os ajustes necessários, foram consideradas
atisfatorias.

Os dados portinentes SOS ativos são fornecidos peia patrocinadora CAIXA, o mantidos pela FUNCEF, e Os rolativos

Regras de constituiçâo e reversão dos tundos previdenciais:

I piano REG/REPLAN possui a Fundo Previdencial para Ajusto da Taxa de Juros, corn vistas a sua roduçào no
ingo prazo, em obediéncia ao cenário macroeconOmico brasiieiro, e ao advento da Resolução MPS/CNPC no
12012, quo altorou a Resoluçao MPS/CGPC no 18/2006, que estabelecia 0 decréscirno gradativo na taxa maxima
ojuros permitidos polos Pianos.

• nda, conforme Nota Técnica Atuarial dos Pianos, este Fundo foi constituido pelos recursos provenientes do
suitado econômico-financeiro-atuarial do piano, apurado no final do exercicio do ano civil, na proporçäo que
eihor se adequava as ostrategias de gestäo estabeiecidas polo Conseiho Dekberativo, sendo que sua
anutençao deveria ocorrer do forma a não comprometer o equUibrio atuariai dos pianos.

Drém, considorando a resuitado do piano nosso exercicio, que compOo a terceiro resuitado anuai deficitário
nsecutivo, bern coma a necessidade de eiaboraçào de piano de equacionamento, conforme disposto peia
soiuçao MPS/CGPC no 26/2008, indicamos a respectiva reversào do montante total deste fundo, a qual foi

Drovada pela Diretoria Executiva e Conseiho Dohberativo do acordo corn o Voto DIBEN 025/14.

Dr esse motivo, as valores do Patrirnônio de Cobertura foram apurados sensibihzados da reversão do montante
;pecificarnente alocado no fundo desta naturoza na data-base, cujo montante equivaieria a R$217.533618,27
i modandade saidada e R$72.290.356,76 na rnodandado näo saidada.

nda, corroborando para a tai reversão, destaca-se corn reiaçao ao cenário iegisiativo da hipôtese de taxa de
ros que a Rosoiuçao MPS/CGPC n°18/2006 passou pot novas aiteraçôes no anode 2014, especificamento
iueias constantes da Resoiução MPS/CNPC n 0 15/2014, aiterando o cenário de decrAscirno gradativo da taxa
ãxima de juros admitida para os pianos do benoficios. Tal resaiuçao trouxe consigo os novos padroes do
:ação desta hipátese atuariai, fixando hmites inferiores o superiores, a depender da Duração do Passivo do cada
ano e da Taxa de Juros Parâmetro, funçäo da Estrutura a Tormo do Taxa do Juros Media, podondo so entendor a
alise da prôpria PREViC, nos cenários ern que a Entidade propuser taxas quo extrapolern tais Iimites

rnodandade não saidada do REG/REPLAN possui a Fundo pars Ajustes Futuros, quo na sua origem tinha 0
jotivo do constituir a provisäo matemãtica nocossária ao Piano para arcar corn rocursos equivaiontes aos
;réscimos do 10,79% e4% atribuidos ao saidarnonto, resguardando, dossa forma, a iógica do ratoio patrimonial
a isonornia entre os participantos e assistidos. Em 2010 ocorrou urns roversão do aproxirnadarnente 99% do seu
ior e sua manutonção a partir dessa data ocorrou para cobrir as custos associados as pendencias do procosso
saidamonto.

Dntudo, indicarnos a rovorsão do rnontanto total deste fundo no fecharnonto do oxorcicia do 2014, haja vista
o havondo nocessidado do reahzação do ajustes roforonto a transforOncia do rocursos ontro as rnodandados não
ddada e saidada em docorréncia do pondéncias do procosso do saidarnonto, sera utilizado 0 rosultado do piano,
quo, para estabeiocor a proporçao da transforéncia, ova-so ern consideração 0 passivo atuarial 00 próprio
suitado.

)r osse motivo, a Patrirnanio do Cobertura foi apurado tambern corn a sonsibilização da revorsão doste fundo na
ta-base, cujo montanto oquivaioria a R$ 10.566.845,32.

'Aiém das provisöos matornãticas, a exigivel atuariai da modalidade saidada e constituido polo Fundo do
iAcurnuiaçao do Benoficios, cujo valor projotado para 31/12/2014 equivalo a R$ 3.735.936.109,26, quo orn

onsonância corn a previsão regularnontar, trata-so do fundo previdenciai constituido do forma nào atuarial 0
orrospondo a acumuiação do valor individual dos benoficios dovidos aos participantos elogivois ao boneficio
ragramado piono, onquanto não a requ rorom.
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A partir do requerirnento do beneficio, 0 montante do FAB atribuido ao participante gerará beneficio adicional por

--

D Piano REG/REPLAN gerou Deficit TOcnico acumulado no valor de R$ 6.535.575.988,38, posicionado em
31)12/2014, end sido influenciado, principaimente, pela performance dos investirnentos, que se mostrou
nferior a Meta Atuarial do Piano, uma vez que, se compararmos a Meta Atuarial de 12,07% (juros de 5,5% a.a. e
NPC de 6,23% a,a.), corn a rentabihdade liquida efetiva de 4,44%, verificarnos urna diferença a me nor de 6,81%,

Duo equivalente a 7,63 pontos percentuais. Para o grupo de custeio reiativo ao REG/REPLAN Näo Saldado 0
Deficit Tècnico acurnulado foi de R$ 401.392.859,32 e para o grupo de custeio relativo ao REG/REPLAN Saidado o
Deficit Tecnico acumulado foi de R$ 5.142.598.807359.

Ressaita-se que, alérn deter sido a hipótese atuarial de Taxa de Juros estabelecida nos Testes de Convergéncia
do anode 2014 corn base nas definiçaes dadas pela Resoiuçao MPS/CNPC n° 15/2014, os resuitados deste Piano
contemplararn tarnbêrn as aiteraçOes dadas peia Resoiuçäo MPS/CNPC n° 16/2014 incluindo a art. 28-Ada
Resoiução MPS/CGPC n° 26/2008, que permite aphcar ao resuitado o valor do ajuste de precificaçäo corresponde
a diferenca entre o valor dos titulos pUbhcos federais atrelados a indice de preços classificados na categoria
tituios mantidos ate o vencimento, caicuiado considerando a taxa de juros real anuai utdizada na respectiva

vaIiacäo atuarial. e o valor contábfl desses tituios.

;im, do Resuitado Deficitàrio do Piano de R$ 6.535.575.988,38, dado pelo confronto do PatrimOnio de
Dertura do Piano corn as Provisoes Maternáticas, deduz-se as valores de Resuitados a Reahzar decorrente dos
stes de precificaçào dos titulos pCbhcos, no valor de R$ 991.584.321,47, apurando-se a valor do Deficit

:nico Ajustado de R$ 5.543.991.666,91.

m relaçâo aos dois grupos de custeio de forma consohdada, em comparaçäo com o anode 2013 as resuitados
REG/REPLAN, ern 2014 foram inferiores, tendo urn decréscirno de R$ 2.402.592.606,26, representado peia
wenca entre o deficit apurado ern 2013, e a Deficit Tecnico Ajustado de 2014, aqui dernonstrado.

caso da rnassa do REG/REPLAN Nào Saidado, ern cornparaçäo com o anode 2013, as resuitados ern 2014
rn inferiores, tendo urn decrescirno de R$ 282.535.564,00 no periodo. Jä para a rnassa de participantes
uiados ao REG/REPLAN Saidado, ern cornparaçäo corn o anode 2013, as resultados em 2014 foram

Natureza do resuitado:

1A natureza do resuitado e

SoluçOes para equacionamento de deficit:
conforrne dernonstrado, o valor do Equilibria Técnico Ajustado do REG/REPLAN e negativo de R$

543 991.666,91, representando 11,77% das ProvisOes Matemáticas do Piano. Cansiderando as disposiçOes
onstantes ca Resoiução MPAS/CGPC n° 26/2008, e suas aiteraçOes, parse tratar do terceiro ano consecutivo

born resuitado deficitário, a piano de equacionamento do deficit deverá ser eiaborado e aprovado ate a final deste

xercicio de 2015.

Para a grupo de custeio especifico do REG/REPLAN Näo Saldado, o valor do Equilibria Tecnico Ajustado e negativo
e R$ 401.392.859,32, representando 8,37% das Provisoes Mateméticas do Piano.

a para o grupo de custeio do REG/REPLAN Saldado, a valor do Equilibria TOcnico Ajustado e negativo de R$
.142.598.807,59, representando 12,16% das ProvisOes MatemAticas do Piano.

islumbranda essa situaçäo, a FUNCEF, em 05 de setembro de 2014, ja instituiu grupo de trabaiho, pela Portaria
PRES1 047/14 atuahzada pela Partaria n° 072/14, cujo objeto e fazer avahaçOes e canstataçOes sobre 0

auacionamento de deficit, considerando as projeçães da Programação EconOrnico-Financeira 2014 e eventuais

GT envoive as 6 (seis) diretorias da FUNDAçAO, que apresentarão propostas, rnediante a consideraçào de
térios técnicos e rnetodoiogias especificas, respeitando a iegislaçäo ern vigor, para a eiaboraçäo do piano de
uacionamento ainda no exercicio de 2015 e que deverá ser submetido aos ôrgäos colegiados da F(JNCEF e da
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CAIXA o DEST, para contornar o cenário de deficit, conforme oriontação ca Resoluçào MPS/CGPC n o 26/2008.

Adequaçäo dos métodos do financiamento:

Os métodos de financiarnento estão adeci	 ao	 corno a iegisiaçao previdenciAria

Outros fatos relevantes:

conformidade corn ostudos do ALM reahzados para 0 horizonte de 30 anos, utilizado para eiaboração da
itica de investirnentos da FUNCEF para o quinquènio 2015-2019,0 Piano REG/REPLAN, modandade saidada,
•sui capacidade tinanceira de hquidez para rnantor titulos de valores mobihàrios ciassificados na categoria de
Os mantido ate o vencirnento, ressalvada eventual necessidade de hquidez oriunda de eventos
aordinarios, do passivo providenciário ou contingencial, não contemplados no estudo ALM, ou ca não
firmação das hipáteses utihzadas, do acordo corn PA GEMAC 012/14, de 31/1212014.

piano do custeio aqul indicado doverã sor adotado a partir de 01/04/2015, dia seguinto ao término do periodo
jal de encaminharnento das Dernonstraçoos Atuariais a PREVIC, sem aiterar a situação financeiro-atuarial do
mo, haja vista que o interregno do tempo de trés rneses de arrecadaçao das contribuiçOos, apuradas a partir
s percentuais de custoio sugoridos, ern reiaçäo a data ca avahaçao atuariai, sera adicionado ao térniino do
ercicio de 2015, quando serão propostas novas aiiquotas.

onforrne Voto DIPEC 049/14 aprovado peia Diretoria Executiva, Rosoluçäo/ATA 194/1187 e polo Conseiho
ohberativo, Resoiuçâo/ATA 067/408, o piano do custeio administrativo do Piano terá vigéncia a partir do
1/01/2015.

reiaçäo ao resuitado deficitário, e considorando as disposiçoos constantes ca Resoiução MPAS/CGPC n°
08, 0 suas aiteraçOes, por so tratar do terceiro ano consecutivo corn tal resuitado, sera oiaborado e
'ado o seu Piano do Equacionamento ate o final do exorcicio 2015.

reahzados testes do aderéncia no ano do 2014 para as hipôtosos utihzadas na avahaçao atuariai quo
rarn idontificar a adoréncia das atuals hipôtosos ou a nocossidado do rodofiniçOos dos sous vaioros. Tais

a foram roahzados tanto no ârnbito da entidado quanto por consultoria atuariai oxtorna, qual soja
toria Mirador Assossoria Atuariai Ltda, adotando-so as providéncias para a moihor cortificação dos
dos apontados para fins ca Avahaçao Atuariai anuai do focharnonto desso oxorcicio.

ostudos são oiaborados visando sompro 0 sou aprirnorarnonto, tondo corno pliar a boa prática atuariai, quo
a utihzaçao do técnicas o rnotodoiogias dofensévois, usuaimonto adotadas no morcado o quo moihor
m auxihar na dofiniçao das respoctivas taxas 0 parãrnotros.

luanto as promissas do rotatividado o croscimonto real do saiários, ossas foram aivo do manifostação da
atrocinadora CAiXA por rnoio dos Oficios 158, 190, 226 e 236/2014/GESAP, do acordo corn a Res. CGPC n°
8/2006.

dofinição das hipôtosos do 2014 no ârnbito ca FUNCEF so dou poia Dirotoria Exocutiva 0 Consoiho Dohborativo
)r rnoio dos Votos DiBEN 014/14o026/14, consubstanciado polo Parocer PA CAPREV 008/14, o Voto DiBEN
5/14, consubstanciado peio Parecor PA CAPREV 019114, os quais tivorarn como objotivo aprosontar Os ostudos
cnicos reahzados roforentos a anáhse da aderéncia das hipôtosos atuariais a rnassa do Participantes o Assistidos
)S pianos, o consequentomente, a indicação das hipôtosos atuariais a sororn utWizadas na Avaliação Atuariai
ival polo Atuário do Piano.

ntro as adotadas, destacarn-so as hipOtoses que sofrerarn aiteraçäo ern cornparação corn a Avahaçdo Atuarial
2013:

Tábua de Mortalidado Gorai, de AT 2000 segregada por sexo para RP 2000 M&F (Suavizada em 20%)
iregada por sexo;
Tábua do mortandado do inváhdos, do AT-49 rnascuhna, agravada em 10% para 050-58; 	 -
Projoção do crescimonto real anuai dos benoficios do piano, do 1,28% para 1,53% (no REG/REPLAN NAO

Projeção do croscirnonto real anuai do saiários do	 para 2,37% (no REG/REPLAN NAO
Taxa real anual do Juros. do 5.5%Ajarr5.67% (no

	
--PLAN NAO SALDADO) e oara 5.63

Assinatura do Atuário:
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Cornposição familiar, do "75% são casados, sendo a mulher 4 anos mais jovem" para 80% dos homens
ados corn mulheres 4 anos mais jovem e 70% das muiheres casadas com homens 1 ano mais veiho".

conjunto das alteraçaes nas premissas gerou, no REG/REPLAN NAO SALDADO, uma elevação do 1,25% das

rovisOes Maternaticas totals, representando R$ 59.990.585,37 e, para o REG/REPLAN SALDADO, uma redução do

27% das Provisöes Matemáticas totais, representando R$ 536.015.784,17.

FUNCEF, em 2015, dará continuidade a gestão atuarial do Piano e aprofundará 0 controle dos riscos atuariais a
se estão afotos, em especial, voltado as anâlises e testes de aderOncia das hipóteses atuariais realizados na
assa de oarticioantes e assistidos, visando o seu acompanhamento, tendo como pilar a boa prática atuarial, que

Assinatura do Atuario:	 ______________________________
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