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DISCLAIMER 

©2020 Mirador. Todos os direitos reservados. Este documento é confidencial. Para uso 

exclusivo da Mirador e de seu cliente. 

Este documento é destinado exclusivamente para uso interno do cliente da Mirador e não deve 

ser distribuído ou reproduzido fora da organização sem prévia permissão escrita da Mirador. 

 

©2020 Mirador. All rights reserved. This document is confidential. For Mirador and Mirador 

client use only. 

This document is intended for the internal use of Mirador client only and may not be 

distributed or reproduced externally in any form without express written permission of 

Mirador. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo detalhar os procedimentos utilizados na Avaliação Atuarial do 

Plano de Benefícios BEP, administrado pela BEP – Caixa de Previdência Social – PREVBEP e patrocinado 

pelo BANCO DO BRASIL S.A.. 

 O plano analisado possui característica de Benefício Definido, oferecido ao grupo de 

funcionários do patrocinador, remanescentes do extinto Banco do Estado do Piauí S.A., vinculados ao 

regime celetista.  

Nos próximos capítulos serão apresentados os resultados da avaliação atuarial, bem como as 

premissas e métodos utilizados por nossa consultoria no decorrer do trabalho, sendo estas embasadas 

em estudo específico de Análise de Aderência, conforme determinado pela legislação vigente. 

Este trabalho foi desenvolvido durante os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 e os 

resultados encontram-se posicionados em 31/12/2019. 

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Giancarlo Giacomini Germany Michel Lerpinière Rosa 

 Atuário M.I.B.A. 1020 Atuário M.I.B.A. 2653 

 MICHEL LERPINIERE 
ROSA:02423248008

Assinado de forma digital 
por MICHEL LERPINIERE 
ROSA:02423248008 
Dados: 2020.03.04 
22:29:59 -03'00'
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2 PREMISSAS E MÉTODOS EMPREGADOS 

Para projeção do passivo previdenciário do plano da PREVBEP, foram consideradas as premissas 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo da PREVBEP, conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo N° 10 de 29/11/2019, embasadas nos Estudos de Adequação de Premissas  

MIRADOR 1344/2019 (Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas) e MIRADOR 1330/2019 

(Premissas Financeiras). 

 
¹ A temporariedade ocorre até o dia anterior ao dia em que o dependente completa 24 anos. Para titular com até 85 anos de 
idade (x ≤ 85), considera-se idade do filho temporário (z) como sendo: 
z = truncar {24 – maior entre [(85-x)/2 e 0]}. Para titular com mais de 80 anos de idade (x>85) não é considerado filho temporário. 
 

Regime Financeiro e Método de Financiamento Regime Método 

Aposentadorias Concedidas e reversão em pensão Capitalização Agregado ² 

Aposentadorias a Conceder e reversão em pensão Capitalização Agregado ² 

Pensões por morte já concedidas Capitalização Agregado ² 

Pensão por morte em atividade a conceder Capitalização Agregado ² 

Auxílio – Reclusão Repartição Simples ³ - 

Auxílio-Doença Repartição Simples ³ - 

Auxílio-Natalidade Repartição Simples ³ - 

Auxílio-Funeral Repartição Simples ³ - 

Abono Anual Conforme o tipo de benefício 
² Estima-se o valor atual dos benefícios futuros, líquidos da contribuição do participante durante a fase de recebimento 
do benefício. No caso de participante em atividade, subtrai-se o valor atual das contribuições futuras conforme o plano 
de custeio vigente. O resultado menos o ativo líquido do plano é o Superávit Técnico. 
³ No regime de Repartição Simples, estimam-se para o ano seguinte os desembolsos com benefício e divide-se pelo total 
da folha de salários para identificar o nível de receita necessária em termos percentuais (rs%), acrescido de uma margem 
de segurança estatística.  
Importante: Este percentual rs% deve ser abatido do percentual de Contribuição Total (cp%), que será a base para a 
projeção do Valor Atual de Contribuição Futura dos benefícios financiados por capitalização. 

 

2018 2019

4,50% ao ano 4,38% ao ano

100% 100%

INPC-IBGE INPC-IBGE

3,1% ao ano 3,1% ao ano

0,00% ao ano 0,00% ao ano

AT 2000 suavizada em 10% AT 2000 suavizada em 10%

ÁLVARO VINDAS ÁLVARO VINDAS

WINKLEVOSS WINKLEVOSS

Não aplicado Não aplicado

Percentual de casados: 82%

Diferença de idade entre titular e cônjuge: 5 anos

Filho temporário até 24 anos ¹

Percentual de casados: 82%

Diferença de idade entre titular e cônjuge: 6 anos

Filho temporário até 24 anos ¹

Idade atual menos 18 anos Idade atual menos 18 anosTempo de contribuição à Previdência Social

Biométricas

Premissa

Econômicas/Financeiras

Taxa real de desconto atuarial

Fator de Capacidade

Indexador econômico (1)

Taxa real de crescimento salarial futuro

Taxa real de crescimento dos benefícios

Composição familiar

Mortalidade Geral

Entrada em Invalidez

Mortalidade de Inválidos

Demográficas

Rotatividade (Turnover )



 

6 

Mirador | Serviços atuariais | www.mirador360.com.br 

Neste estudo consideramos os métodos atuariais utilizados no ano anterior, inclusive para o 

caso dos benefícios de Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Suplementação de Auxílio-Doença e 

Suplementação de Auxílio-Reclusão. 

Cabe salientar que a tábua de mortalidade geral (AT–2000 suavizada em 10%), a taxa real de 

desconto atuarial (4,38% ao ano) e a rotatividade (nula), bem como os regimes financeiros e os métodos 

de financiamento, atendem aos requisitos previstos na Resolução CNPC Nº 30, de 10/10/2018. 

 

3 DADOS ESTATÍSTICOS 

Os dados utilizados nesta avaliação atuarial foram gerados com data-base de 30/09/2018, 

estando os resultados posicionados em 31/12/2018. 

Para projeção do passivo previdenciário do plano, consideramos a documentação fornecida pela 

PREVBEP e os dados que serviram de base para a avaliação atuarial dos anos anteriores. 

Os dados cadastrais dos participantes da PREVBEP foram submetidos a um processo de 

validação, sendo analisados individualmente através de testes de consistência específicos. Após ter 

ajustado, em contato com a Entidade, os dados que necessitavam alteração, entendemos que as 

informações estavam consistentes para o processamento da avaliação atuarial. 

A seguir, apresentaremos o resumo estatístico dos mesmos: 

Participantes Ativos 2018 2019 

Frequência de participantes 33 26 

Idade média (em anos) 56 57 

Tempo médio de empresa (em anos) 34 35 

Tempo médio de serviço futuro (em anos) 2 2 

Folha de salários mensal (em R$) 333.711,78 276.324,24 

Salário médio (em R$) 10.112,48 10.627,86 
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Participantes Aposentados (Válidos) 2018 2019 

Frequência de participantes 106 111 

Idade média (em anos) 71 69 

Folha de benefícios mensal (em R$) 254.925,51 297.104,48 

Benefício médio mensal (em R$) 2.404,96 2.676,62 

 

Participantes Aposentados (Inválidos) 2018 2019 

Frequência de participantes 13 12 

Idade média (em anos) 65 67 

Folha de benefícios mensal (em R$) 18.957,63 18.880,83 

Benefício médio mensal (em R$) 1.458,28 1.573,40 

 

Pensionistas 2018 2019 

Frequência de grupos familiares 35 33 

Idade média (em anos) 75 76 

Folha de benefícios mensal (em R$) 18.175,77 18.988,09 

Benefício médio mensal (em R$) 519,31 575,40 

 

Gráfico 1 Comparativo da Distribuição Etária dos Ativos e Autopatrocinados 

 

 

Gráfico 2 Comparativo da Distribuição Etária dos Participantes Aposentados 
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Gráfico 3 Distribuição dos Ativos e Autopatrocinados por Sexo 

 

 

Gráfico 4 Distribuição dos Participantes Aposentados por Sexo 

 

 

Gráfico 5 Pirâmide Etária dos Ativos e Autopatrocinados 
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Gráfico 6 Pirâmide Etária dos Participantes Aposentados 

 

 

 

4 PATRIMÔNIO DE COBERTURA 

Para a apuração do nível de cobertura do plano previdenciário, é indispensável efetuar uma 

análise do total de recursos acumulados para pagamentos dos compromissos futuros. 

No patrimônio total, estão considerados todos os valores relativos a direitos, dividendos e 

contribuições acumuladas existentes no plano. 

Já para o cálculo do Patrimônio Líquido do plano, deve-se excluir os valores relativos aos 

exigíveis operacionais e contingenciais, bem como os fundos já constituídos, pois estes podem estar 

comprometidos com outras obrigações que não o pagamento dos benefícios assumidos com os 

participantes, tais como pagamento a terceiros ainda não concluídos, cobertura de possíveis perdas em 

ações judiciais ou fundos para cobertura de riscos do plano. 

Através da análise do Balancete Contábil do Plano BEP em 31/12/2019, apuramos o seguinte 

valor de Ativo Líquido para cobertura das Reservas Matemáticas: 
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Ativo Total 160.968.654,16 

(-) Exigível Operacional 110.217,64 

Gestão Previdencial 36.096,55 

Gestão Administrativa 74.121,09 

Investimentos 0,00 

(-) Exigível Contingencial 6.196.049,52 

Gestão Previdencial 6.196.049,52 

Gestão Administrativa 0,00 

Investimentos 0,00 

(=) Patrimônio Social 154.662.387,00 

(-) Fundos 40.543.074,31 

Previdenciais¹ 22.152.563,66 

Administrativos 18.390.510,65 

Dos investimentos 0,00 

(=) Patrimônio de Cobertura do Plano 114.119.312,69 
¹ Este valor refere-se ao montante registrado nos fundos previdenciais para revisão do plano 

que será consumido haja vista as regras de destinação do superávit técnico do plano, 

descritas no capítulo XV do regulamento do plano que foi aprovado pelo órgão de 

fiscalização durante o mês de dezembro de 2018. 

 

5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

A avaliação atuarial foi efetuada para dois grupos distintos deste plano previdenciário: 

benefícios já concedidos e benefícios a conceder. Os resultados obtidos demonstram o nível de 

compromisso assumido com os participantes, conforme estabelecido no Estatuto e Regulamento do plano 

previdenciário, após a aplicação das novas premissas atuariais.  

A Provisão (Reserva) Matemática de Benefícios Concedidos refere-se aos compromissos do 

plano com os benefícios de aposentadoria já concedidos (por invalidez ou não), acrescido da reversão 

desses benefícios em pensão por morte, bem como os pagamentos futuros dos atuais pensionistas. Tais 

valores de benefícios são calculados líquidos da contribuição dos aposentados durante a fase de 

recebimento do benefício. 

As Provisões de Benefícios a Conceder levam em conta o total de receita e despesa futura do 

grupo de participantes ativos. 
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As provisões matemáticas registradas contabilmente em 31/12/2019 bem como o resultado 

contábil do plano, com base na reavaliação atuarial realizada no plano BEP são as seguintes: 

PMBC 60.138.885,31 

Saldo de Conta dos Assistidos 0,00 

VABF - Programados 54.801.339,30 

VABF - Não-Programados 5.337.546,01 

VACF Participantes 0,00 

VACF Patrocinadores 0,00 

PMBaC 29.289.877,97 

Saldo de contas - parcela patro./inst. 0,00 

Saldo de contas - parcela participantes 0,00 

VABF - Programados 29.516.575,55 

VABF - Não-Programados 191.730,66 

VACF Participantes (209.214,12) 

VACF Patrocinadores (209.214,12) 

(=) Passivo Atuarial 89.428.763,28 

 

Patrimônio de Cobertura 114.119.312,69 

Provisões Matemáticas 89.428.763,28 

(+) Passivo Atuarial 89.428.763,28 

(-) Provisões Matemáticas a Constituir 0,00 

(=) Superávit/(Déficit) Acumulado 24.690.549,41 

 

6 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio vigente a partir de 01/01/2020 possui a seguinte abertura: 

Participantes Ativos 

▪ Percentual sobre o Salário de Participação (SP), em função da idade de ingresso no plano: 1,2% 

aos 18 anos, incrementando-se em 0,04% por idade, até a idade de 48 anos; mais 

▪ 1,6% sobre o excesso do Salário de Participação em relação à metade do teto do salário de 

benefício do INSS; mais 

▪ 5,6% sobre o excesso do Salário de Participação em relação ao teto do salário de benefício do 

INSS, até o limite regulamentar. 
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Participantes Assistidos 

▪ 6,0% sobre o valor da suplementação paga pelo plano para aqueles aposentados com 30 ou mais 

anos de serviço até a aposentadoria; 

▪ Não existem contribuições para o grupo de pensionistas. 

Patrocinadora 

▪ Percentuais de contribuição paritários aos dos participantes ativos. 

 

Custeio Administrativo 

O custeio administrativo da PREVBEP para o exercício de 2020 se dará sobre os Recursos 

Garantidores do plano, inexistindo contribuições (taxa de carregamento) para tal finalidade. 

 

7 PARECER ATUARIAL 

Para fins da avaliação atuarial da PREVBEP, foi utilizado o cadastro de dados individuais 

fornecido pela Entidade, com data-base em 30/09/2019 e posicionado em 31/12/2019. Após serem 

submetidos a testes de consistência, ajustes e validações da Entidade, estes dados foram considerados 

adequados para o estudo. 

Os regimes financeiros, métodos de financiamento e premissas atuariais foram mantidos os 

mesmos do ano anterior, com exceção da Taxa Real de Juros Anual (redução de 4,50% a.a. para 4,38% 

a.a.) bem como de um parâmetro da Família Média (1 ano de aumento para a diferença de idade entre 

titular e cônjuge, passando de 5 para 6 anos), que foram alteradas com base nos resultados dos estudos 

de adequação das hipóteses realizados durante 2019. 

Cabe salientar que os métodos de financiamento e premissas atuariais supracitados atendem às 

exigências da Resolução CNPC N° 30, de 10/10/2018. Para projeção do passivo previdenciário do plano, 

foram consideradas as premissas aprovadas pelo Conselho Deliberativo da PREVBEP, conforme Ata de 

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo N° 10 de 29/11/2019, embasadas nos Estudos de 

Adequação de Premissas MIRADOR 1344/2019 (Premissas Biométricas, Demográficas e Econômicas) e 

MIRADOR 1330/2019 (Premissas Financeiras).  
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No encerramento do exercício de 2019, o plano apresentou um superávit técnico contábil no 

valor de R$ 24.690.549,40. O tratamento deste resultado superavitário será apresentado em parecer 

atuarial específico, considerando as regras de solvência vigentes para o encerramento do exercício de 

2019. 

Adicionalmente, conforme já mencionado no capítulo 4 deste relatório, o montante de  

R$ 22.152.563,66 registrado contabilmente em fundos previdenciais para revisão do plano em 

31/12/2019, está sendo consumido considerando as regras do processo de destinação do superávit do 

plano constantes do capítulo XV do regulamento, que foram aprovadas pelo órgão de fiscalização durante 

o mês de dezembro de 2018. 

Face ao exposto neste parecer, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial 

anual regular da PREVBEP, informamos que o plano se encontra equilibrado, em conformidade com os 

princípios atuariais aceitos internacionalmente. 

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Giancarlo Giacomini Germany Michel Lerpinière Rosa 

 Atuário M.I.B.A. 1020 Atuário M.I.B.A. 2653 

 MICHEL LERPINIERE 
ROSA:02423248008

Assinado de forma digital 
por MICHEL LERPINIERE 
ROSA:02423248008 
Dados: 2020.03.04 
22:30:33 -03'00'






