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Notícia

PREVIC promulga novas Resoluções e instruções normativas

Opinião

Outras notícias

Só saber não basta!

A PREVIC publicou recentemente no Diário Oficial da União novas Resoluções e instruções que dizem res-
peito aos procedimentos que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem observar. A Reso-
lução CNPC nº 15 trata, entre outras questões, do prazo de amortização de déficits, Estudos de Aderência e 
da Taxa de Juros. Já a Resolução nº 16 tem entre os seus itens os ajustes de precificação de Ativos no caso de 
destinação de superávit ou equacionamento de déficits. Além disso, altera a Demonstração do Ativo Líquido.

Entre os itens que constam nas intruções estão questões relacionadas à retirada de patrocínio e a divulgação de 
informações aos participantes e assistidos.

Confira, abaixo, as novas Resoluções e instruções:

IN nº 13: Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos, e dá outras providências.

IN nº 14: Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar para fins do pedido de autorização de retirada de patrocínio.

IN nº 15: Altera a Instrução MPS/SPC nº 34/2009 que, por sua vez, estabelece normas específicas para os 
procedimentos contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Com a nova redação o envio 
dos balancetes das Entidades passa a ser mensal, devendo ser encaminhado à PREVIC até o último dia do mês 
subsequente ao mês de referência.

IN nº 16: Disciplina os procedimentos de análise e define prazos para atendimento de requerimentos no âm-
bito da Diretoria de Análise Técnica – DITEC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
– PREVIC.

IN nº 17: Estabelece as condições para o licenciamento automático na autorização para aplicação imediata de 
regulamentos de planos de benefícios, de convênios de adesão e de suas alterações.

Os desafios da longevidade

O mundo está mudando e estamos predestinados a lidar 
com alguns desafios no nosso futuro. A expectativa média 
de vida chegou aos 74,9 anos e um em cada três bebês que 
nascem hoje viverá até os 100 anos de idade. As famílias 
estão encolhendo (hoje a quantidade média de filhos por 
mulher é de 1,7) e somos um país que está envelhecendo. 
Diante dessas mudanças, o modelo atual da previdência 
social chegou ao seu esgotamento: atualmente 70% dos 
benefícios pagos do Regime Geral da Previdência Social são 
de até um salário mínimo! 

Essas mudanças exemplificam um fenômeno social recente e crescente: os aposentados precisam voltar ao mer-
cado de trabalho para complementar sua renda mensal. Apesar disto, só 8,7% da população brasileira possui um 
plano de previdência complementar, segundo dados da SUSEP/PREVIC. Então, por que as pessoas não priori-
zam a previdência complementar?

O grande vilão da Previdência

A Psicologia Econômica nos ajuda a compreender os equívocos nas nossas decisões financeiras como: por que 
priorizamos a contratação de um seguro para o nosso automóvel e nem sequer pensamos em adquirir um seguro 
de vida que protege o nosso bem maior – a nossa vida? Ou ainda, por que passamos mais tempo organizando 
uma festa do que planejando o nosso futuro? Quando o assunto envolve dinheiro e futuro, risco e incerteza, a 
nossa racionalidade tende a nos deixar na mão e encontramos nos erros de decisão descritos pelo psicólogo e 
Nobel de Economia Daniel Kahnemann um importante adversário ao comportamento de previdência e poupan-
ça – o viés do presente.

O viés do presente

Somos movidos pelo desejo e pela busca da satisfação 
imediata. Um estudo da Universidade de Boulder (Colo-
rado-USA) publicado em fevereiro na revista Psychologi-
cal Science, identificou os genes responsáveis pela nossa 
impulsividade e tendência a procrastinar (“empurrar com a 
barriga”).  O foco no presente foi fundamental para garantir 
a sobrevivência do homem das cavernas. Era comer hoje ou 
sabe-se lá quando. O problema é que este curto-prazismo 
transformou-se num obstáculo ao homem moderno quando 
o assunto é atingir metas de longo prazo.

Herdamos uma espécie de ‘miopia temporal’: visão encurtada que prioriza o presente e negligencia o futuro. Por 
esse motivo, a previdência é um desafio para todos nós. Poupar hoje para desfrutar de algo no futuro é anti-bio-
lógico, pois não traz uma gratificação instantânea. Entre optar por comprar um carro novo ou fazer a viagem dos 
sonhos e contratar um plano de aposentadoria, nossos genes enfrentarão um conflito e tanto.

Podemos comparar o hábito de poupar como fazer uma dieta. De início, nos sentimos super entusiasmados, mas, 
com o passar do tempo, é comum desanimarmos, pois o resultado demora a aparecer e são tantas as privações. 
Normalmente, é nesse momento que passamos longe da maçã e vamos direto ao bolo de chocolate. Conviver 
com as tentações diárias é um exercício de esforço, autocontrole e automotivação para tolerar as pequenas ou 
grandes frustrações e seguir em frente. Porém, o prazer ao atingirmos nossos objetivos de longo prazo é tão gra-
tificante quanto o proporcionado pelas tentações imediatas, só que com uma diferença fundamental: a satisfação 
de conquistar um sonho conquistado com esforço é mais durável e produz o sentimento de competência (“eu 
sou capaz”) fundamental para traçar novas metas.

Só saber não basta!

A Psicologia Econômica auxilia a desenvolver a visão de 
longo prazo e estratégias de autocontrole. Caso você decida 
se programar para poupar para a sua aposentadoria, é 
importante seguir alguns passos para manter-se no controle 
da situação: formule estratégias para proteger-se das tenta-
ções (por exemplo, se for ao supermercado, faça uma lista 
para evitar gastar com os supérfluos); mude os impulsos, 
associando-os a sentimentos desagradáveis (por exemplo, 
visualize sua imagem muito culpado ou frustrado por su-
cumbir a uma tentação); evite situações de risco que

Artigos

Risco de ficar sem dinheiro assusta mais que a morte

Segundo pesquisa realizada pela Wells Fargo (companhia especializada em serviços financeiros), 22% dos ameri-
canos prefere morrer a ficar sem dinheiro na aposentadoria. Para Joe Ready, diretor da Wells Fargo Institutional 
Retirement de Charlotte, na Carolina do Norte, as estatísticas “demonstram o nervosismo extremo que as pesso-
as têm com o dinheiro”, afirma Ready na matéria citada.

No texto, publicado no Valor Econômico, ainda aparecem dados de outra pesquisa, feita pela Allianz, que refor-
çam a situação aflitiva em que as pessoas podem ficar devido a problemas financeiros. Concentrada em pessoas 
na faixa dos 40 anos, o estudo constatou que 77% dos entrevistados “temiam durar mais que seu dinheiro na 
aposentadoria”. O que as pesquisas demonstram é que poupar provimentos financeiros para o futuro ainda é 
um desafio para os americanos. Pelo jeito, um desafio capaz de tirar o sono de muitas pessoas. Seguramente o é 
também para os brasileiros.

Confira a íntegra da matéria clicando na imagem ao lado.

Precisamos falar sobre os jovens: eles estão poupando menos do que deveriam

Essa é a conclusão de recente pesquisa conduzida pelo 
BNY Mellon em conjunto com alunos da Saïd Business 
School, da Universidade de Oxford. Os pesquisadores 
apuraram que, com a progressão das taxas de expectativa 
de vida, e em se tratando de saúde econômica, a “Geração 
Y” precisa planejar mais o futuro do que seus pais tiveram 
necessidade de o fazer. E a pressão é cada vez maior. Para 
garantir um futuro seguro financeiramente, os jovens de 
hoje precisam poupar dinheiro por períodos mais longos 
do que nos anos de juventude de seus pais ou avós. 

Vídeo

Em entrevista para o canal institucional da Abrapp, o 
atuário da Mirador Atuarial Fabrízio Krapf  fala sobre a 
importância da gestão de risco e a interdependência en-
tre as áreas para a eficiência da Gestão da Seguridade. 
Fabrízio comenta ainda os cuidados necessários com 
relação aos processos comunicativos internos, apontan-
do sua importância as instituições.

Para assistir ao vídeo clique na imagem ao lado.

Clique na imagem para assistir ao vídeo

A Mirador Atuarial deseja a todos seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo. Que 2015 possa chegar repleto de realizações, alegria, harmonia e muita saúde para todos.

Risco de longevidade: o debate cresce

Transferência de Gestão: a construção anda

Expectativa de vida do brasileiro sobe para 74,9 anos

Dentro de uma cultura de educação financeira consideravelmente baixa, em especial no caso brasileiro, fica a 
pergunta: como fazer com que os jovens definitivamente reconheçam a importância de constituir reservas finan-
ceiras pensando em um futuro sempre propício a flutuações e imprevistos?

Leia a matéria na íntegra clicando na imagem lado.

Altera a Resolução nº 26, de 29 de setembro de 2008, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, 
que dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdên-
cia complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de 
déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram, e altera a Resolução nº 8, de 31 de 
outubro de 2011, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que dispõe sobre os procedimentos 
contábeis das entidades fechadas de previdência complementar.

Resolução CNPC nº 16, de 19 de Novembro de 2014

Resolução CNPC nº 15, de 19 de Novembro de 2014

Altera a Resolução nº 18, de 28 de março de 2006, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, 
que estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de 
previdência complementar.

A resolução estabelece a necessidade que a adequação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas 
e financeiras às características da massa de participantes e assistidos será exigida para os planos cujos benefí-
cios que possuam cunho atuarial, ou seja, os planos BDs e os planos que adquiram característica de benefício 
definido na fase de concessão de benefícios (CVs). Estabelece também novos critérios para a escolha da taxa 
de juros real, a ser utilizada como taxa de desconto nas avaliações atuariais. Assim, o conceito de “corredor” 
de taxa de juros real passa a ser incorporado em tais planos, tendo como ponto inicial a Taxa de Juros Parâme-
tro – TJP, que dependerá da duration de cada plano. Os estudos técnicos realizados para fins de verificação de 
adequação de hipóteses deverão ser: 
 
a)  elaborados por atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano de benefícios; 
b)  aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo; 
c)  acompanhados de parecer do Conselho Fiscal; e 
d)  disponibilizados, quando requisitados, aos participantes, aos assistidos, aos patrocinadores, aos instituidores 
e à PREVIC.

A resolução também disciplina novos critérios para fins de amortização de eventuais déficits técnicos (insufi-
ciência patrimonial), incorporando o conceito de duração do fluxo do passivo (duration) como prazo para a sua 
necessária amortização. 

Instruções normativas

possam deixá-lo vulnerável (por exemplo, em vez de relaxar olhando vitrines no shopping, faça uma caminhada 
no parque); aumente o seu comprometimento (por exemplo, fale sobre a sua meta para os amigos); transfor-
me objetivos abrangentes em etapas intermediárias (por exemplo, em vez de focar no valor total que você quer 
poupar para quando se aposentar foque no quanto você precisa reservar por mês – os especialistas recomendam 
ao redor de 15% do seu salário. Emocionalmente, é menos doloroso pensar assim, o que aumenta nossa persis-
tência); e, não menos importante, reconheça e comemore os sucessos alcançados, ainda que parciais, como, por 
exemplo, o fato de já conseguir poupar há seis meses. Não esqueça que qualquer mudança de comportamento 
pode parecer muito difícil no início. O importante é ter um plano. Afinal, não planejamos falhar, mas falhamos 
porque não planejamos.

Voltando à longevidade, ela é um presente, um motivo de comemoração? Ou um motivo de preocupação? Prefi-
ro me referir à longevidade como um compromisso inadiável e que exige uma mudança de comportamento, ou 
então corremos o risco de não ter “fôlego financeiro” para usufruir com qualidade o alongamento da nossa vida. 
Precisamos “aposentar” o tradicional modelo de aposentadoria e construir o nosso futuro de maneira sustentável 
e responsável ou então, o acaso se encarregará dele (com ou sem a nossa permissão).

Luciane Fagundes
Psicóloga e professora de Psicologia Econômica
Consultora da Mirador Atuarial
luciane.psi@mirador-atuarial.com.br
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