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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1) Feliz 2018
A ANABBPrev deseja a todos seus Participantes um feliz 2018 repleto de boas realizações.
2) PREVIC edita Medidas Prudenciais para as EFPCs
Instrução nº 15, de 8/12/2017, regulamenta novos poderes para a PREVIC na determinação de
medidas classificadas como “prudenciais e preventivas” no processo de Supervisão Baseada em
Riscos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Esta medida tem o objetivo de
preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios e de cada EFPC. Acesse e
confira na íntegra: www.anabbprev.org.br.
3) Aprovadas peças para 2018
Na 58ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da ANABBPrev, realizada em 27/10/2017 foram
aprovadas as seguintes peças para o exercício de 2018: Política de Investimentos, Plano de Custeio,
Orçamento, Planejamento Estratégico e Plano de Comunicação.
4) Aumento da longevidade
O estudo do Ipea traz ainda dados alarmantes sobre o aumento da expectativa de vida da população
brasileira e os impactos sobre a economia. Entre 1940 e 2000, a expectativa de vida do brasileiro
passou de 45,5 anos para 75,5 anos. Houve grande aumento, mas o mais impactante é que a
expectativa de vida continua crescendo velozmente.
A população idosa na Europa aumentou de 11% para 20% do total em um período de 50 anos. No
Brasil, esse mesmo nível de aumento deve ocorrer em apenas 20 anos. Hoje o total de idosos no
país soma cerca de 14% da população.
O total de pessoas acima de 60 anos de idade deve subir de 14,2 milhões, em 2000, para 73,5
milhões, em 2060, o que irá representar 33,4% de todos os brasileiros. Ou seja, de cada três
habitantes do país, um será idoso. “A relação entre contribuintes e beneficiários da previdência social
está se deteriorando rapidamente, por isso, é necessária a realização de uma reforma de nosso
sistema”, conclui o pesquisador do Ipea. (Alexandre Sammogini – Diário dos Fundos de Pensão 2017)
5) Nossos números – Outubro/2017:

POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV
SEGMENTOS

ANABBPREV

%

INVESTIMENTO PLANO 1

13.028.348,97

68,36

INVESTIMENTO PLANO 2

5.621.623,43

POUPANÇA

0,50%

29,50

INPC

0,37%

364.899,39

1,91

SELIC

0,64%

82,34

0,00

DISPONÍVEL

7.619,14

0,04

IMOBILIZADO

20.366,92

0,11

GESTÃO ADMINISTRATIVA

15.390,66

0,08

19.058.330,85

100
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GESTÃO PREVIDENCIAL

TOTAL DO ATIVO

ANABBPREV
Instituído

0,57%

ANABBPrev2
Patrocinado

0,57%

