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PARECER ATUARIAL
1. Objetivo
Este parecer tem como objetivo atender à Resolução CGPC n° 23, de 06/12/2006,
que em seu artigo 3°, inciso IV, estabelece a disponibilização do parecer atuarial do plano
de benefícios aos participantes e assistidos.
Em consonância à Instrução PREVIC nº 12, de 13/12/2014, este parecer atuarial foi
elaborado considerando todos os fatores relevantes para apuração dos resultados da
Avaliação Atuarial.
A Avaliação Atuarial com data-base em 31/12/2016 teve como finalidade apurar o
resultado financeiro-atuarial e dimensionar as Provisões Matemáticas e o Patrimônio de
Cobertura do Plano de Benefícios Previdenciários ANABBPREV, administrado pela
ANABBPREV - Fundo de Pensão Multipatrocinado, bem como avaliar a rentabilidade dos
recursos garantidores das Provisões Matemáticas, os resultados do Plano de Gestão
Administrativa da Entidade e apresentar as hipóteses adotadas na citada avaliação e que
terão vigência a partir do exercício de 2017.
2. Base Cadastral
As informações referentes aos participantes ativos, participantes assistidos e
pensionistas para a Avaliação Atuarial, foram fornecidas pela Entidade e enviadas em arquivo
eletrônico pela administradora do sistema de cadastro, em 18/01/2017, com data-base em
31/12/2016, em formato “xls”.
Após a recepção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados
necessários, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial
referente ao exercício financeiro de 2016. Foram também utilizadas para esta avaliação as
informações contábeis fornecidas pela ANABBPREV em 19/01/2017.
Em análise às informações encaminhadas, verificou-se uma redução de 15 indivíduos
no número de participantes ativos em relação ao ano anterior, cujo percentual de redução
foi equivalente a 2,11%. Quanto aos participantes assistidos, ocorreu a manutenção da
existência de 2 aposentados, tanto em 2015 quanto em 2016. Até o final do ano de 2016,
não foram registrados pensionistas.
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3. Hipóteses atuariais
O Anexo da Resolução CGPC n° 18, de 28/03/2006, em seu item 1, determina que as
hipóteses atuariais, sejam estas biométricas, demográficas, econômicas ou financeiras,
devem estar adequadas às características da massa de participantes e assistidos e ao
regulamento do plano de benefícios de caráter previdenciário.
Assim, as hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação Atuarial de encerramento do
exercício de 2016, para vigência a partir do exercício de 2017, considerando-se a
manifestação da Entidade quanto ao Estudo Técnico de Aderência das Hipóteses Atuariais –
ETAH 01/2016, desenvolvido pelo atuário do Plano de Benefícios Previdenciários
ANABBPREV, são:
a) Taxa Real de Juros: 4,33% ao ano;
Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese:
Adequação à Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo e à Portaria
PREVIC/DIACE nº 186 de 28/04/2016.
b) Tábua de Mortalidade Geral: AT 2000 - F;
Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese:
No último exercício, a tábua AT 2000 - F foi utilizada como hipótese para mortalidade
geral. Com base nos resultados dos estudos realizados pela MAAB – Mongeral Aegon
Administradora de Benefícios, entendo que esta deve ser mantida, por tratar-se da que
se apresentou como a mais aderente à massa de participantes do Plano ANABBPrev –
Instituído.
c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT 2000 - F.
Justificativa da Entidade para adoção desta hipótese:
No último exercício, a tábua AT 2000 - F foi utilizada como hipótese para mortalidade
de inválidos. Tendo em vista tratar-se de um plano com quantidade insuficiente de
participantes inválidos para realizar teste de aderência significante, os resultados dos
estudos realizados pela MAAB – Mongeral Aegon Administradora de Benefícios indicam
que esta hipótese deve ser mantida para mortalidade geral, qual seja, a AT 2000 - F.
Assim utiliza-se o conservadorismo para estimar a expectativa de vida destes
participantes, assegurando o recebimento de benefícios pelo tempo esperado.
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Sendo este o caso de avaliação de um plano de benefícios estruturado na modalidade
de Contribuição Definida (CD), vale ressaltar que as hipóteses atuariais não são utilizadas
para apuração das obrigações do plano de benefícios junto a seus participantes e
beneficiários, mas sim para o cálculo das rendas mensais, ou seja, são utilizadas para
apuração do valor do benefício mensal, quando de sua concessão e em seu recálculo anual.
4. Resultados atuariais
O Plano de Benefícios Previdenciários ANABBPREV, administrado pela ANABBPREV,
apresentou, em 31/12/2016, resultado de equilíbrio técnico.

Apurou-se, conforme

apresentado no Anexo I, uma Provisão Matemática de R$ 11.056.864,38, sendo R$ 164.629,08
referentes à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 10.892.235,30 referentes à
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder.
Por se tratar de plano de benefícios estruturado na modalidade Contribuição Definida
(CD), tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios, a obrigação
do Plano de Benefícios Previdenciários ANABBPREV para com os seus participantes está
limitada ao saldo de conta individual, conforme formulação constante em Nota Técnica
Atuarial vigente, justificando-se assim tal equilíbrio técnico.
Desta forma, atesta-se atuarialmente que as informações constantes deste parecer
foram devidamente avaliadas e refletem as bases cadastrais, bem como as informações
contábeis fornecidas pela ANABBPREV referentes à data-base 31/12/2016.
A rentabilidade auferida pelos recursos do plano em 2016, considerando-se as cotas
vigentes em 31/12/2015 e 31/12/2016, foi de 12,29%.

No mesmo período, o

índice de referência, variação do INPC1 acumulado com a taxa real de juros fixada na
avaliação de 4,33% ao ano, acumulou em 12,04%.
Por fim, quanto ao Plano de Gestão Administrativa, verificou-se a sua
sustentabilidade em 2016 por conta da utilização de recursos acumulados anteriormente no
Fundo Administrativo. Neste sentido, observou-se no exercício de 2016 uma redução de
24,51% do Fundo Administrativo em relação ao ano de 2015, já que em 31/12/2015
correspondia a R$ 441.803,05 e apresentava em 31/12/2016 um montante de R$ 333.518,44.

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
considerado para cada mês de comparação com a rentabilidade a variação do INPC correspondente ao mês
imediatamente anterior.
1
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Considerando-se todo o exposto no presente parecer, é o caso de concluir que o Plano
de Benefícios Previdenciários ANABBPREV encontra-se em equilíbrio atuarial e financeiro,
devendo observar as indicações e os resultados apurados pela Avaliação Atuarial de 2016.
Florianópolis, 15 de março de 2017.

Altair Doerner Hoepers
Atuário MIBA 774
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ANEXO I – PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
PROVISÕES MATEMÁTICAS
Entidade: ANABBPREV - Fundo de Pensão Multipatrocinado
Nome do plano: Plano de Benefícios Previdenciários ANABBPREV
Data-base da avaliação:

31/12/2016

Data do cálculo:

31/12/2016

CONTA
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.01
2.3.1.1.01.01
2.3.1.1.01.01.01
2.3.1.1.01.01.01.01
2.3.1.1.01.01.01.02
2.3.1.1.01.01.01.03
2.3.1.1.02
2.3.1.1.02.01
2.3.1.1.02.01.01
2.3.1.1.02.01.01.01
2.3.1.1.02.01.01.02
2.3.1.1.02.01.02.03
2.3.1.1.02.01.02
2.3.1.1.02.01.02.01
2.3.1.1.02.01.02.02
2.3.1.2
2.3.1.2.01
2.3.1.2.01.01
2.3.1.2.01.01.01
2.3.1.2.01.01.02
2.3.1.2.01.02
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

DESCRIÇÃO
Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Saldo de Contas dos Assistidos
Saldo de Contas dos Assistidos - Aposentados
Saldo de Contas dos Assistidos - Pensionistas tipo 1
Saldo de Contas dos Assistidos - Pensionistas tipo 2
Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas – Patrocinador(es)/Instituidor(es)
Saldo de Contas – Patrocinadora - Empregadores
Saldo de Contas – Patrocinadora - Instituidores
Saldo de Contas – Participantes - Cancelados Aguardando
Saldo de Contas – Participantes
Saldo de Contas – Participantes – Subconta Individual
Saldo de Contas – Participantes - Cancelados Aguardando
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial para Revisão do Plano
(-) Déficit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos Dos Investimentos

VALOR
R$ 11.390.382,82
R$ 11.056.864,38
R$ 11.056.864,38
R$ 164.629,08
R$ 164.629,08
R$ 164.629,08
R$ 164.629,08
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.892.235,30
R$ 10.892.235,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.892.235,30
R$ 10.892.235,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 333.518,44
R$ 0,00
R$ 333.518,44
R$ 0,00
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