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ENTIDADE; FUNCEF
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DEMONSTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PIANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31112/2011	 TIPO: COMPLETA

Programado:	 NAO

Básico

I - SRB MENDS BENEFICIO PREVIDENCIARIO;
II - SRB X 20%, OU
III - SALDO TOTAL DE CONTA + FATOR ATUARIAL

BENEFICIO UNICO ANTECIPADO
Programado:	 SIM
CAPITALIZACAO

:10% DO SALDO TOTAL DE CONTA, EM PARCELA CJNICA, QUANDO DA AQuIsIçAO DE BENEFICIO DE RENDA

CASOS DE INVALIDEZ OU PENSAO, 10% SOBRE A RESERVA MATEMATICA APURADA EM FUNQAO DO SRB.

Programado:	 NAO

de

• PAPA OS PARTCIPANTE5: 2,5 VEZES 0 VALOR DO SRB;
- PAPA OS ASSISTIDOS: 2,5 VEZES 0 VALOR DO BENEF1CJO DE PRESTAçAO CONTINUADA, ACRESCIIJO DO VALOR DO
ENEF1CIO PREVIDENCIARIO.

Assinatura do Atuário:	
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:	 ENTIDADE: FUNCEF

	

-'	 PIANO DE BENEFICJOS: [2006.0036-74] NOVO PIANO
POEVIDEPICIA SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIA(;AO: 31/12/2011	 TTPO: COMPLETA

	

Rpnnfirin 	 DRIUQAn Oflo RAflOr	 - -	 -

NAO

)EPENDENTE DE PARTICIPANTE ATIVO.
MAIOR VALOR ENTRE:

- SRB X 80% MENOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO
'- SRB )( 20%; OU
I - SALDO TOTAL DE CONTA + FATOR ATUARIAL

YE OE ASSISTIDO:
DE RENDA CONTINUADA X 80%

Assinatura do Atuàrio:
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;!P. DEMONSTRACAO ATIJARIALq.	 ENTIDADE: FUNCEF
- -!	 PIANO DE BENEFiCIOS: (2006.0036-741 NOVO PIANO

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DAAVALIAçA0: 31/1212011 	 'flPO: COMPLETA

DEMONSTRATIVO DA AVALIACAO ATUARIAL

GRUPO DE CUSTEIO: 1 - NOVO PIANO

HIPOTESES ATUARIAIS

Hipótese:	 Fator de Determinaçao do Valor Real Longo do Tempo Ben
Valor:	 0,98

Quantidade esperada no exercicio seguinte:

no exercicio encerrado:

divergOncia ocorreu em virtude do lndice realizado do piano ser inferior que 0 projetado em 0,51%.

indice utilizado tende a refletir o impacto da perda do poder de compra do beneficlo pago pelo INSS esperado ao iongo
exercicio, segundo estudos de aderOncia reahzados.

estudos de aderencia reahzados, entendemos ser adequada a adoção do indice aqui informado por se tratar de
media ca inflaçao de longo prazo, periodo em que variaçOes pontuais nas respectivas taxas são esperadas.

ante registrar que essa hipôtese e sensivel as variaçOes inflacionãrias, necessitando de constante monitoramento e
luente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou outro que melhor representar o comporlamento dos
nos anos subsequentes.

Determinaçao Valor Real ac,

no

no
	

0.97

divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado do piano ser inferior que o projetado em 051%.

indice utilizado tende a refletir o impacto da perda do poder de compra dos saiarios esperado ao longo do exercicio,
qundO estudos de aderência realizados.

Opiniao do atuário:

Conforme estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a adocao do Indice aqul informado pot se tratar de
estimativa media da intlaçao do longo prazo, periodo em que variaçOes pontuals nas respectivas taxes são esperadas.

Importante registrar que essa hipotese e sensivel as variaçOes inflacionarias, necessitando de constante monitoramento e
consequente reprocessamento dos testes de aderencia reahzados ou outro que meihor representaro comportamento dos
dados nos anos subsequentes.

Hipótese:	 Fator

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

omentarto sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergência ocorreu em virtude do indice realizado do piano ser inferior que o projetado em 0,51%.

indice utihzado tende a refletir o impacto ca perth do poder de compra dos beneficios pagos pale Entidade esperado ao
igo do exercicio, segundo estudos de aderéncia reahzados.

Conforme estudos de aderencia reahzaos, entepdemos ser adequadp a adoção do indice aqul informado por se tratar de
estimativa media ca inflaçao de longo 

Ptzo. pe ioJo em e variaepontuais nas respectivas taxas são esperadas.

Assinaturh do Atuário: 	 _\-_...
/	 /
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.;r OEMONSTRACA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

- -!	 PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-741 NOVO PLANOPREUWECL*SOcIAL 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALJAçA0: 31112/2011 	 TWO: COMPLETA

ante registrar qua essa hipOtese é sensivel as variaçOes inf]acionarias, necessitando de constante monitoramento e
4uente reprocessamento dos testes de aderéncia reahzados ou outro que meihor representar a comportamento dos
nos anos subsequerites.

I-'articipantes Ativos: considera que 75% são casados na data da aposentadoria e esposa 4 (quatro) anos
jovem.

esperacla no exerc

ocorrida no exerci

sobre divergencia

houve divergéncia entre o esperado e o ocorrido.

A composição ca famiha de pensionistas utilizada como hipOtese espeiha a diferença de idade media entre os assistidos
casados e os seus respectivos cônjuges, bern como a probabihidade de estarem casados na data ca aposentadoria e a
ruantidade de seus dependentes esperada, segundo estudos de aderência realizados.
Opiniäo do atuário:

estudos de aderéncia reahzados, entendemos ser adequada a hip6tese aqui informada por se tratar de estimativa
na experiência observada na massa de participantes e assistidos do piano.

)ortante registrar que essa hipOtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes
aderOncia realizados ou outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Valor:

esperaaa no exercicuc

ocorrida no exercicio

omentarlo sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergencia ocorreu em virtude da quantidade de saidas do Piano, antes de compietar Os requesitos de elegibibdade do
?neficio pieno, ocorridas no exercicio ter sido inferior as proletadas em 483 casos.
ustificativa da EFPC:

tábuautilizada tende a refietir a quantidade de saidas esperadas para cada exerciclo ao longo dos anos, segundo estudos
aclerOncia reahzados.

pinião do atuârio:

Dnforme estudos de aderéncia real izados, entendemos ser adequada a adoção ca tábua aqui infomiada por se tratar de
timativa media de iongo prazo, cenãrio em que variaçOes pontuals nos respectivos eventos são esperadas.
iportante registrar que essa hipOtese e sensivei as alteraçUes nas ocorréncias de deshgamentos ao iongo dos anos,
cessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderOncia realizados ou outro qua
eihor representaro comportamento dos dados nos anos subsequentes.
lemais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa tãbua, entendemos que 0 acUmuio de ocorréncias futuras
novos eventos proporcionarâ a reahzaçao de testes corn mais registros, o que contribuira para uma major consisténcia

is resuitados.

indexador

esperada no

ocorrida no	 6,08
omentário sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude do indice reaiizado do indexador util izado ter superado o projetado em 1,48%.

indexàdor utihzado tende a refletir a inf]ação sobre Os beneficios esperada ao longo do exercicio, segundo estudos de
erência real izados.

iforme estudos de aderencia real izados, entendemos ser adequada a adoçao do indexador aqui informado por se tratar
estimativa media da inflação para o exercicio seguinte, periodo em que variaçoes pontuais nas respectivas taxas são

Importante registrar que essa hipOtese e sçnsivei às.variapes i f]acionãrias, necessitando de constante monitoramento e
consequente reprocessamento dos t tes e ader na reaiiz 	 s 0 ut que meihor representar o comportamento dos

Assinatura do Atuário:
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ENTIDADE: FUNCEF
PIANO DE BENEFIC1OS: (20060036-74] NOVO PIANOPREWOENCIA Loan

L4 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVAuAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETAtw4 c'•rn. —

Idados nos anos subsequentes.

de
Valor:

i no exercicio seguinte:
no exercicjo encerrado:

divergéncia ocorreu em virtude do indice realizado dessa hipOtese ter sido inferior ao projetado em 0,26%.
stiflcativa da EFPC:

percentuai utiiizado tende a refletw a politica de recursos humanos de longo prazo no que diz respeito ao aumento
dio salarial estimado que as empregados terão ao longo de suas carreiras, segundo recomendaçao da patrocinadora e

tudos de aderéncia realizados.

recornendaçao da patrocinadora e estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequada a adoçao do
aqui informado por se tratar de estimativa media de longo prazo, cenário em que variaçOes pontuais nas

; taxas são esperadas.

mportante registrar que essa hipotese e sensivel as variaçOes da poiitica de recursos hurnanos ca patrocinadora,
ecessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderencia realizados ou outro que
neihor representar a comportamento dos dados nos anos subsequente&

	

-Iipótese:	 Projecão de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS

Uuantidade esperada no exerciclo seguinte:
Quantidade ocorrida no exercicio encerrado

ientârio sobre divergencia entre esperado C 0

houve divergência entre 0 esperado e a ocorrido.
istificativa da EFPC:
percentual utilizado tende a refletir o aumento media dos saiários de beneficos pagos peio iNSS ao longo do tempo,
qundo estudos de aderéncia reahzados.

iforme estudos de aderência reahzados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada par se tratar de estimativa
iongo prazo, bahzada na experiência observada na massa de assistidos do piano.

)ortante registrar que essa hipOtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes
aderéncia reahzados ou outro que meihor representar a comportamento dos dados nos anos subsequentes.

	

36tese:	 Projeçao de Crescimento Real dos Beneficios do Piano
0,00
de esperada no exercicio seguinte:
de ocorrida no exercicio encerrado:

sobre divergéncia entre esperado e ocorrido:
houve divergéncia entre 0 esperado e 0 ocorrido.

percentuai utilizado tende a refletir o aumento mOdio dos saiãrios de beneficos pagos pelo Piano ao longo do tempo,
gundo estudos de aderência reahzados.
piniao do atuârio:
)riforme estudos de aderéncia reaiizados, entendemos ser adequada a hipOtese aqui informada por se tratar de estimativa
longo prazo, balizada na experiéncia observada na massa de assistidos do piano.

)ortante registrar que essa hipôtese necessita de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes
aderência reahzados ou outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.

Assinatura do Atuaho:
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DEMONSTRACAo ATUARIAL
ENTIDADE: EUNCEF

PLANO DE BENEFICIOS: 120060036-741 NOVO PIANOPRE!nfltNcMSOflAt 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAQ: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETACfl[fl fl!W

Hipôtese:	 Taxa Real Anual de Juros
Valor:	 5.50

no exerciclo	 5,50
no exercicio

sobre divergencia entre

divergOncia ocorreu em virtude da taxa de retorno dos investimentos ocorrida no exercicio ter sido inferior a projetada
n 5,50%.
ustificativa da EFPC:

taxa de juros utilizada tende a refletir a retorno dos investimentos esperado para cada exercicio ac longo dos anos,
gundo estudos de aderencia e anãlises realizadas pela area de investimentos da Fundaçao.

Conforme estudos de aderencia e anãlises realizadas pela area de investimentos ca Fundaçao, entendemos ser adequada a
adoçao ca taxa aqui informada par se tratar de estirnativa media de longo prazo, cenario em que variaçôes pontuais nos
respectivos eventos são esperadas.
Importante registrar que essa hipOtese e sensivel as alteraçOes nas ocorréncias de retorno dos investimentos do piano ao
longo dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderencia
realizados ou outro qua meihor representar a comportamento dos dados nos anos subsequentes.

em invalidez
Valor:

esperada no

ocorrida no

omentario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude da quantidade de aposentadorias par invaUdez ocorridas no exercicio ter sido inferior as
ojetadas em 45 casos.
ustifucativa da EFPC:

tábua utihzada tende a refletir a quantidade de ocorrências de aposentadorias por invalidez esperada pare cada exercicio
longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.

nforme estudos de aderéncia realizados, entendemos ser adequada a adoçao da tábua aqui informada por se tratar de
imativa media de longo prazo, cenário em qua variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
)ortante registrar qua essa hipOtese e sensivel as alteraçOes nas ocorrências de aposentadoria por invalidez ao longo dos
)s, necessitndo de constante monitoramerrto e consequente reprocessamento dos testes de aderéncia realizados ou
ro que melbor representar o cornportamento dos dados nos anos subsequentes.
3mais, muito embora estejamos recomendando a adoção dessa tábua, entendemos qua 0 acUmulo de ocorrências futuras
novos eventos proporcionará a realizaçao de testes corn rnais registros, a que contribuira para urna maior consisténcia
resultados.

de

esperacla no exercicio seguinte:
ocorrida no exercicio encerrado

omentario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergéncia ocorreu em virtude da quantidade de falecimentos de assistidos invalidos ocorridos no exercicio ter sido
lerior aos projetados em 1 caso.
ustifucativa da EFPC:

tábua utiiizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de assistidos inválidos esperados para cada
:ercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderencia realizados.
'pinião do atuârio:

rrne estudos de aderencia realizados, entendemos ser adequada a adoção ca tábua aqui inforniada por se tratar de
tiva media de longo prazo, cenârio em qua variaçOes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.

[ante registrar que essa hipótese e sensivel as alteraçoes nas ocorréncias de falecimentos de assistidos invalidos ao
dos anos, necessitando de constante monitoramento e consequente reprocessamento dos testes de aderéncia
dos ou outro que meihor representar 0 comportamento dos dados nos arias subsequentes.

Assinatura do Atuáho:

/1/"



•;fl DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FLJNCEF

- -:	
PLANO DE BENEFICIQS: (2006.0036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVAuAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

I Hipótese:	 Tábua de Mortalidade Geral

I no exercicio seguinte:
no exercicio encerrado:

onientario sobre divergencia entre esperado e ocorrido:

divergOncia ocorreu em virtude da quantidade de falecirnentos de participantes e assistidos da populaçäo geral ocorridos
exerciclo ter sido inferior aos projetados em 50 casos.

istifucativa da EFPC:

tábua utilizada tende a refletir a quantidade de ocorréncias de falecimentos de participantes e assistidos da populaçao
ral esperados para cada exercicio ao longo dos anos, segundo estudos de aderéncia realizados.

nforme estudos de aderência realizados, entendemos ser adequada a adoçao da tábua aqui informada por se tratar de
imativa media de longo prazo, cenário em qua variaçbes pontuais nos respectivos eventos são esperadas.
Dartante registrar que essa hipOtese e sensivel as alteraçoes nas ocorrências de falecirnentos da população do piano ao
go dos anos, necessitando de constante monitorarnento e consequente reprocessarnento dos testes de aderéncia
lizados ou outro que meihor representar o comportamento dos dados nos anos subsequentes.
emais, muito ernbora estejamos recornendando a adoçao dessa tábua, entendemos que 0 acUmulo de ocorrencias futuras
novos eventos proporcionara a reahzaçao de testes corn mais registros, o qua contribuira para urna rnaior consistOncia
resultados.

HIPOTESES ATUARIAIS NAO UTIUZADAS NESTA DEMONSTRAcAO
Hipotese de Entrada em Aposentadoria

Hipotesesobre Geraçoes Futuras de Novos Entrados

Tabua deMorbidez

1433

!dade media dos assistidos:	 68	 ICusto do Ano:	 I

Assinatura doAtuãdo:
N	
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-741 NOVO PIANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO__- DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA

Assinatura do Atuâo:

Pagina	 10



C

DEMONSTRACAo ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PL.ANO DE BENEFICIOS; [2006.0036-74] NOVO PIANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAQAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

uantidade de beneficios concedidos: 	 0 - -	 tfaIor médio do beneficlo:	 R$ 0,00
dade media dos assistidos:	 0	 ustn dn Ann,	 Pt fl flfl

Assinatura do Atuádo: 	 4	 )
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ENTIDADE; FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

PRE%qDEPICJA SOCIAL

MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçAO: 3111212011	 TIPO: COMPLETArcr.aMp1

eneficio: BENEFICIO UNIICO ANTECIPADO
beneficio:

!dade media dos assistidos:	 0	 usto do Ano:	 R$ 0100

Assinatura do Atuário: ^,j
Pâgina	 12



ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVa PLANOPREVIOtWCIA SOCIAL

,	 MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAcAO: 31/12/2011	 TWO: COMPLETA

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO I - NOVO PLANO

iiio Normal do Ano	 I	 R$ 83O951.23O8.1

Assinatura do Atuário:

7	 Pagina	 13
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DEM0NsTRAçA0 ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF

-	
PIANO DE BENEFiCIOS: 12006.0036-741 NOVO PLANOPRflQD(PIflA °°' 
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE ExERcrclo	 DATA DA AvALIAcA0: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

PROVISOES MATEMATICAs A CONSTITUJR E CONTRATOS

FIJNDO PREVIDENCIAL DE DESI1NACA0 E UTILIZACAO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO

Assinatura do Atuáho:	 Ail ;_j 911^,
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DEMONSTRAcAO ATUARIAL
ENTIDADE: FLJNCEF
PIANO DE SENEFICIOS: [2006.0036-741 NOVO PIANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVAUAçA0: 31/12/2011	 TIPO: COMPLETA

FONTE DOS RECURSOS

Data Inicio de Vigência: 	 01/04/2012

PARECER ATUARIAL DO GRIJPO DE CUSTEIO
dos

)bedecendo as diretrizes do Regularnento do piano de beneficios NOVO PLANO, foram
efinidos Os percentuals de contribuiçäo para a patrocinadora e participantes ativos, corn
ase nas contribuiçoes verificadas sobre o total do folha salarial.
custo total do piano, calcuiado a partir dos resuitados da avaliaçao atuarial, resuitou em

5,92% do foiha salariai.
.s contribuiçoes foram estirnadas, para Os participantes, da seguintes forma: Beneficio de
tisco - 0,00%: Despesas Administrativas - 0,38%; Contribuiçao Prograrnada - 7,58%;e
otai do Contribuiçao do Participante - 7,96% e para a patrocinadora, ca seguinte forma:
eneficio de Risco - 0,20%; Despesas Administrativas - 0,38%; Contribuiçao Prograrnada -
38%;e Total da Contribuiçao ca Patrocinadora - 7,96%.
inda, sera vertida ao piano de beneficios contribuiçao extraordinOria para fins de
obertura do deficit no percentual total de 5,352%, sendo paritária entre assistidos e
'atrocinadora, observada a carOncia de 6 rneses a partir da data de vigéncia 01/04/2012.
patrocinadora contribui paritariamente corn Os ativos e assistidos para o custeio

.dministrativo. Os participantes ativos e autopatrocinados contribuern corn 4,75% do valor
a contribuiçäo previdenciaria para custeio administrativo e os assistidos contribuern corn
% do folha de beneficios, corn contrapartida da patrocinadora e ainda 0,10% sobre 0

ecesário se observe que as fontes de custeio podern ser: contribuiçao dos participantes
assistidos; contribuiçao da patrocinadora; reembolso do patrocinadora; resuitado dos
vestimentos; receitas adrninistrativas; furido administrativo; dotacäo inicial; e doacoes.

Assinatura do Atuãrio:
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: [20060036-74] NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICI0 	 DATA DAAVALIAcAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA

provisOes matemáticas apuradas em 2011 tiveram crescirnento de 21% quando comparadas corn
valores apresentados em 2010. Esta variação se deve a evoluçao normal do Piano, onde são
isiderados vários fatores, dentre eles entrada de novos participantes e reajuste de saiários e

icipais riscos atuarials:
principals riscos atuarials a que urn Piano se submete são aqueies decorrentes da não aderéncia
premissas e hipOteses atuarlais e a inconsisténcia da base cadastrai utihzadas nos câlcuios das

visOes maternáticas. Para rnitigar estes riscos, são eiaborados testes de aderéncia sobre cada uma

Iuçoes para insuticiOncia de cobertura:
principals soiuçOes para o atingimento do equiiibrio do piano são:

Criaçao da Contribuiçao extraordinâria;
Acompanharnento da aderéncia das hipOteses e premissas atuariais por rneio de teste de hipOtese;
A rentabihdade dos ativos do piano atingir a meta atuariai;
Piano de Custeio aplicado ser suficiente para cobrir as obrigaçoes;

Assinatura do Atuádo:	 "^a i
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ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFCIOS: [20060036-74] NOVO PLANO

PREVIOENCIA SOCIALZ. MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAcAO: 3111212011	 TIPO: COMPLETA

INFORMACOES CONSOLIDADAS

TOTAL DAS RESERVAS

Fusto Normal do Ano	 I	 R$,830.951.230,81

Assinatura do Atuarlo:	 z4l^, 	 —j
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ENTIDADE: FtJNCEF
PLANC DE BENEFICIOS: [2006.0036-74] NOVO PLANO

PREVWENCLA SOCIAL
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DA AVALIAçAO: 31/1212011	 TIPO: COMPLETA-* c.

PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS

Assinatura do Atuáho:
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DEMONSTRAçA0 ATIJARIAL
ENTIDADE: FUNCEF-	
PLANO DE BENEFCIQS: 120060036-741 NOVO PLANO
MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 	 DATA DAAVALIAçA0: 31/12/2011 	 TIPO: COMPLETA
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DEMONSTRACAO ATUARIAL
ENTIDADE: FUNCEF
PLANO DE BENEFICIOS: 12006.0036-741 NOVO PLANO

PREWDtPCLA SOCIAL
MOTIVO: ENCERR.AMENTO DE EXERCICIO	 DATA DA AVALIAcAO: 31/1212011 	 TIPO: COMPLETA

PARECER ATtJARIAL DO PLANO
Qualidade da base cadastral:

ala-base dos dados utilizados na reavaliaço esté posicionada em 30/11/2011. As informaçoes
Fastra j s foram submetidas a testes e criticas de consisténcia, e apOs sofrerem as devidas modificaçoes,
irn consideradas satisfatOrjas.
dados pertinentes aos ativos são fornecidos pela patrocinadora CAIXA, e Os relativos aos
Dpatrocinados e assistidos são de resoonsabilidade da Ftindacn

do resultado:
3eneflcios NOVO PLANO gerou Deficit Tècnico acurnulado no valor de R$ 4.349.320,84,
em 31/12/2011, tendo sido influenciado, principalmente, pela baixa performance dos

Natureza do resultado:
natureza do resultado é conjuntural.

Soluçôes para equacionamento de deficit:
t atendimento ao artigo 26 da Resoluçao CGPC n o 26/2008, o deficit apurado em 2011 foi revertido pare
Reserva a Constituir e será custeado pela Patrocinadora e Assistidos pelo periodo de 33 anos, prazo
;tabeiecido de acordo com 0 previsto no Anexo da Resoluçao CGPC n° 18/2006.
Dnsiderando a natureza e a causa do deficit, cujo montante e de R$ 4.349.320,84, que representa apenas
14% do exigivel atuarial, bern como a politica de investimentos proposta pela Fundaçao, que prevé
;timativas de rentabilidade dos ativos superior a meta atuarial ate o final do exercicio subsequente a esta
faliação atuarial, a aplicaçao da contribuiçao extraordinOria terâ urna carOncia de 6 meses a partir da data

vigéncia do piano de custeio, que e abril de 2012.
urante 0 periodo de carOncia em questão, serão realizadas avaliaçOes mensais como intuito de
mensionar a evoiuçao ou não do deficit e verificar a real necessidade da irnpiementação irnediata da

dos métodos de funanciamento:
; de financimento estao adeciu. 	 ao piano de custeio e foram Os mesmos utilizados na

Outros fatos relevantes:
ks prernissas e hipOteses definidas neste DA, bern como as metodologias de calcuio aplicadas e Os
esultados apurados, estao em conforrnidade corn os dispositivos regularnentares, corn a legislaçao em
'igor e com as praticas atuariais nacional e internacionalmente aceitas, conforme atestado pela Deloitte
ouche Tohmatsu Auditores Independentes.

mportante destacar a necessidade de estudos continuos de aderência para teste das hipOteses
iernográficas, visando identificar, precipuamente, as tábuas biom6tricas que melhor se adéquem as
aracteristicas da populaçao do NOVO PLANO, vez que os resultados da avaliação atuarial são
xtremamente sensiveis as variaçOes das premissas utihzadas para Os célculos.
'Jo va?or,inforrnado no carnpo "Gusto Normal do Ano" esté contempiada a pamela destinada a cobertura dos
eneficios de risco, ja o montante referente a contribuição exfraordinâria não.
ks contribuiçoes da patrocinadora CAIXA serão identicas ao sornatOrio das contribuiçOes dos participantes,
espeitando-se o principio da paridade contributiva, cuja aliquota media foi de 7,96%, podendo esse
)ercentual variar, de acordo com 0 comportamento da massa salarial dos participantes ativos durante 0
)eriodo de vigéncia do piano de custeio a ser irnplementado, bern corno da esco!ha dos percentuais a serem
)raticados pelos participantes.
)utras inforrnaçOes sobre o piano de beneficios, tais corno eiegibihdades, manutenção, reajuste e forma de

Assinatura do Atuaño:
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