
em notícia
Nº 40 - agosto 2015

Acesse o perfil da Mirador Atuarial nas redes 
sociais Facebook e Twitter, confira as fotos no 
Flickr e visite nosso canal no Youtube.

Mirador Atuarial

Rua Riachuelo, 1038 / 906 - Cep 90010 - 272 - Porto Alegre - RS

mirador@mirador-atuarial.com.br www.mirador-atuarial.com.br

Fone/Fax: (51) 3228.6991

Matérias

Outras notícias

Nova Instrução unifica IN’s 01/2013 e 07/2013

Publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de junho, 
a Instrução Previc nº 23 estabelece orientações e pro-
cedimentos a serem adotados pelas EFPCs na realização 
dos estudos técnicos que visem a atestar a adequação 
das hipóteses atuariais dos planos de benefícios.

A nova norma unifica duas Instruções da Previc que 
tratam das hipóteses atuariais, a saber, a Instrução Pre-
vic nº 01/2013, sobre a solicitação de autorização para 
manutenção da taxa real de juros e a Instrução Previc 
nº 07/2013, sobre os estudos de adequação e aderên-
cia de hipóteses atuariais. 

Previdência Social - Regra 85/95 Progressiva

As IN’s 01/2013 e 07/2013 vigoram ainda no exercício de 2015, mas ficam revogadas a partir de 1º de janei-
ro de 2016, quando a aplicação da nova norma será obrigatória. No exercício de 2015, a aplicação do novo 
normativo pelas Entidades será facultativa.

A norma também veio a esclarecer (em consonância com a nova redação dada pela Resolução CNPC 
nº15/2014 ao item 1 do Regulamento  anexo à Resolução CGPC nº18/2006) que a exigência da comprova-
ção da adequação das hipóteses atuariais é específica para os planos que possuem obrigações registradas 
em provisão matemática de benefício definido, independentemente de sua modalidade. A Instrução tam-
bém exige comprovação para os planos de benefícios que possuem fundo previdencial que adotem hipóte-
se atuarial, como, por exemplo, os fundos para cobertura de riscos decorrentes de invalidez e morte.

Em relação à validade dos estudos técnicos de adequação, o destaque é a mudança da validade máxima da 
premissa de crescimento salarial, que agora é a mesma das demais premissas (3 anos). A exceção continua 
sendo a hipótese de taxa de juros real anual, cuja validade é específica de um ano.

Ressaltamos, porém, que para as Entidades que decidi-
rem não aplicar a nova normativa na avaliação atuarial 
do encerramento do exercício de 2015, a validade dos 
estudos é aquela prevista na IN 07/2013, sendo neces-
sária a realização de um novo estudo de crescimen-
to salarial em 2016 (§1º do Art. 2º da IN 07/2013: O 
estudo técnico referido no caput terá validade máxima 
de três anos, excetuando-se a seção referente à taxa de 
juros e crescimento salarial, cuja validade máxima será 
de um ano).

Além disso, destacamos que a norma, no que se refere
à hipótese de taxa de juros, exige maior transparência na fundamentação do estudo técnico, principalmente 
para as Entidades que pretendam adotar taxa de juros real anual fora do intervalo do intervalo estabelecido 
no item 4.2 da Resolução CGPC nº18/2006.

Além de uma série de planilhas contendo fluxos detalhados, segundo a Instrução 23º, o estudo deve vir 
acompanhado de relatório que demonstre e ateste a convergência entre a taxa de juros real anual e a taxa 
de retorno real anual projetada para as aplicações dos recursos garantidores, bem como um relatório com 
a descrição da metodologia de estimativas de rentabilidades e as projeções dos indicadores utilizados. Os 
modelos das planilhas a serem a adotadas nos estudos estão disponíveis no site da PREVIC (clique aqui para 
acessá-los).

Visto como um avanço regulatório, a Instrução padroniza e simplifica o entendimento normativo por parte 
das EFPC’s e torna mais claros os procedimentos metodológicos utilizados nos estudos. É importante obser-
var que os estudos regrados por essa IN englobam uma das várias etapas da Avaliação Atuarial. Pensando 
nisso, a Mirador elaborou uma proposta de cronograma de trabalho referente ao encerramento do exercício 
de 2015. Para acessar o cronograma, clique aqui.

Nova regra para aposentadoria por tempo de contribuição pode funcionar como fuga da incidência do fator 
previdenciário

Ao vetar a mudança no cálculo do fator previdenci-
ário aprovada no Congresso Nacional, a presidente 
Dilma Rousseff editou, em seu lugar, um dispositivo 
adicional à Regra 85/95. Mantendo a proposta dos 
parlamentares, a presidente publicou a Medida Pro-
visória Nº 676, que cria um mecanismo de progressi-
vidade à fórmula com o objetivo, segundo o governo 
federal, de acompanhar a evolução da expectativa de 
vida da população. O texto da MP foi publicado no 
Diário Oficial da União no dia 18 de junho.

Regra 85/95 = Idade + Tempo de contribuição

A fórmula 85/95 funciona como um “sistema de pontos”. Nesse sistema, para se aposentar é necessário 
somar 85 pontos, se mulher, e 95, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, no 
caso das mulheres, e de 35 anos, no caso dos homens. A soma é o resultado da idade na data do pedido 
mais o tempo de contribuição ao INSS.

Por exemplo, um homem que começou a contribuir aos 25 anos e tem hoje 60, soma os 35 anos de con-
tribuição com sua idade atual (no nosso exemplo, 60 anos), garantindo, assim, os 95 pontos. Ao atingir a 
pontuação necessária, observando o tempo mínimo, o segurado escapa da incidência do fator e garante o 
benefício integral.

Progressividade da Regra 90/100

Com a diminuição da população em idade ativa, consequência do rápido envelhecimento populacional (a 
população de idosos no Brasil irá triplicar até 2060), a União precisará de recursos para manter a susten-
tabilidade do sistema. Para tanto, medidas terão que continuar aparecendo e tomando corpo para que os 
idosos do futuro possam assegurar os seus benefícios.

Tendo em vista a “turbulência” da conjuntura política brasileira atual, é provavelmente nesse sentido que, 
ao vetar o fim do fator previdenciário (mecanismo criado em 1999 para desestimular as aposentadorias 
“precoces”), a presidente Dilma Rousseff acrescentou um dispositivo à nova regra 85/95, através da MP Nº 
676, que a torna progressiva.

A mudança de redação aplicada para a nova regra prevê 
um escalonamento da fórmula até o limite de 90/100, au-
mentando, a partir de 2017, 1 ponto a cada ano até 2022 
(ver tabela ao lado). Esta flexibilidade vai permitir acom-
panhar o movimento demográfico e a expectativa de vida 
da população brasileira, ajudando a manter a sustentabili-
dade da Previdência Social. 

Ano Mulher Homem
até 2016 85 95

de jan/2017 a dez 2018 86 96
2019 87 97
2020 88 98
2021 89 99

a partir de 2022 90 100

#QueroVerMeuFuturo #AplicativoMeuPrev #MiradorAtuarial

Artigo

Um dos principais riscos dos planos CD é o descola-
mento da expectativa do participante em relação ao 
valor do benefício que ele receberá no futuro. Para 
mitigar este risco é necessário estimular o participan-
te a acompanhar o seu saldo de conta, os rendimen-
tos do plano e, principalmente, a projeção de seu 
benefício.

Foi pensando em oferecer um produto que integrasse essas informações e as disponibilizasse aos partici-
pantes em uma plataforma acessível que a Mirador Atuarial desenvolveu o projeto MeuPrev. O MeuPrev é 
um aplicativo web estruturado para fornecer aos Fundos de Pensão um canal de comunicação e informação 
com os participantes e assistidos dos seus planos de benefícios. A ideia do aplicativo é apresentar aos parti-
cipantes as suas informações cadastrais no plano previdenciário, aos benefícios previstos pelo plano, histó-
rico de rentabilidade, análise de benchmarking, entre outros dados. O MeuPrev tem ainda um simulador de 
benefícios, onde o participante pode projetar o seu saldo futuro com base em poucas informações inseridas 
no sistema.

Totalmente desenvolvido e disponibilizado ao cliente pela Mirador, o MeuPrev não utiliza nenhuma infra-
estrutura do cliente e não realiza acesso ao seu banco de dados. Construído visando obter a melhor expe-
riência para os usuários, MeuPrev tem design responsivo, ou seja, as informações dispostas no portal se 
adaptam às características do dispositivo que está sendo utilizado para acessá-lo. Dessa forma, o MeuPrev é 
apresentado de forma diferente para o usuário que o acessa a partir de um PC ou notebook e para o usuá-
rio que acessa o aplicativo em um smartphone ou tablet.

O MeuPrev é importante para o Fundo de Pensão 
oferecer ao participante o acompanhamento do 
montante de suas reservas financeiras e, assim, evitar 
surpresas quando de sua aposentadoria. Acessando 
o aplicativo web, que possui um formato simples, 
interativo e bastante comunicativo, os participantes 
e assistidos podem visualizar detalhadamente os re-
cursos geridos pelo fundo ao longo de todo o período 
contributivo. Dessa forma, o participante consegue 
acompanhar a evolução do seu fundo previdenciário, 
enxergando com mais clareza a expectativa em rela-
ção ao benefício futuro.

A comunicação entre o participante e a entidade é um dos componentes fundamentais do MeuPrev. A 
maior transparência e um entendimento facilitado pela organização das informações são outras das carac-
terísticas principais do portal. Oferecendo o MeuPrev ao seus participantes, a entidade estará contribuindo 
com a educação financeira dos mesmos, uma vez que o acompanhamento, a qualquer instante, do seu 
saldo previdenciário proporciona um maior interesse do participante em manter o crescimento da sua pou-
pança.

Para mais informações sobre MeuPrev, entre em contato conosco pelo fone (51) 3228-6991 ou pelo e-mail 
mirador@mirador-atuarial.com.br.

Agora imagine o participante recebendo, de forma sistemática e a partir de periodicidade definida, todas as 
informações referentes ao seu saldo de contas, a projeção de seu benefício, entre outros dados importantes 
do seu plano.

VI Encontro de Previdência Complementar - Tendências para mudar o futuro

Cobertura especial

Educação financeira, preocupação com o futuro, inovação, 
agilidade, riscos, gestão de processos, psicologia econômica. 
Estes foram alguns dos tópicos centrais da rodada de discus-
sões que o VI Encontro de Previdência Complementar procu-
rou colocar em discussão. Realizado pela Tchê Previdência, 
entidade que congrega os Fundos de Pensão da Região Sul do 
país, o evento deste ano foi sediado em Porto Alegre entre os 
dias 24 e 25 de junho. Na programação, os painéis de debates 
focaram naquilo que é a essência da Previdência Complemen-
tar: planejar o futuro. Mais precisamente, a intenção da Tchê 
Previdência, era propor uma reflexão em torno das tendências 
para mudar o futuro em meio a toda uma série de transforma-
ções sociais e tecnológicas que movimentam a contempora-
neidade.

Durante os dois dias do evento, tanto as palestras como as 
mesas de debate que compuseram a programação debateram 
a Previdência Complementar, as perspectivas para o futuro e 
as necessidades modernizadoras mais urgentes para garantir a 
sustentabilidade do sistema.

A fala de Francis André Soso sobre Gestão de Processos 
foi enfática. Segundo o palestrante, “poucas organiza-
ções fazem análise de processos”. A Gestão, em geral, 
parece algo acessório. De acordo com Soso, no entanto, 
deveria merecer grande atenção dos gestores. Definin-
do Gestão de Processos como “um grupo de atividades 
que obedece a uma sequência lógica”, Soso diz que a 
Gestão precisa ser convergente, integrando qualidade, 
gestão e TI (Tecnologia da Informação). “O objetivo”, 
diz, “é colocar as pessoas no centro da transformação”, 
não substituí-las simplesmente por máquinas.

Avaliação de Risco na gestão de processos operacionais

Ou seja, partindo de uma visão de processos de ponta a ponta, que atravessam a organização, a tecnologia 
deve auxiliar a distribuição dos componentes organizacionais e reduzir desperdícios, simplificar o fluxo de 
trabalho e estabilizar os processos. Racionalização do trabalho, rastreabilidade das operações do negócio, 
integração, produtividade com ganhos, geração de valor: eis os resultados de uma gestão de processos bem 
executada.

Em consonância com a fala de Soso sobre a importância de uma gestão de processos bem desenhada, 
Daniele Mascherin Pastore, da Fundação CEEE, apresentou o Meu Retrato, aplicativo que a Fundação de-
senvolveu e disponibilizou aos seus participantes e que contém diversas informações referentes aos planos, 
como extratos, cálculos de rentabilidade, entre outras. O Meu Retrato, explica Pastore, auxilia o participante 
a agilizar o recebimento de suas informações e, ainda, lhe permite simular o seu benefício futuro, o que 
assegura expectativas mais realistas em relação ao futuro financeiro quando da aposentadoria. Além disso, 
acessando o aplicativo, o participante se envolve muito mais com a Entidade, facilitando todo o fluxo comu-
nicativo.

Olhar o futuro para construir o presente

Quem será o responsável pela inovação na Previdência? 
É a pergunta que ficou após a palestra da consultora 
Béia Carvalho. Desde o título já tínhamos a provocação: 
Desafios do Século XXI: Inovar ou morrer. Béia salientou 
que, ao mesmo tempo em que “antigas” tecnologias 
morrem rapidamente, novas são criadas em velocidade 
igualmente notável. A bem dizer, são as próprias tecno-
logias mais avançadas e modernas que “matam” aque-
las que não se permitem, ou não conseguem, inovar 
constantemente. Trazendo exemplos de algumas das 
principais inovações recentes, a palestrante insistiu nos
desdobramentos que a tecnologia tem incensado não só nas transformações das sociedades contemporâne-
as, mas principalmente no mundo trabalho. Basta pensar no fato de que muitas das inovações tecnológicas 
de maior impacto não foram feitas por pessoas da própria área para a qual ela foi pensada.

Para ativar a potência criadora, é preciso, inclusive, descentralizar as habilidades do pensamento para além 
da precisão matemática e da supervalorização de gráficos e tabelas. O ambiente cada vez mais competitivo 
do mercado e a sua constante demanda por inovações exige, do técnico ao gestor, uma série de habilidades 
intuitivas e imaginativas, capacidade de criação, em suma, “precisamos, cada vez mais, de pensamento”, 
disse.

Pensamento, aliás, matéria central na fala da psicóloga Luciane Fagundes, consultora da Mirador Atuarial. 
De acordo com a psicóloga, somos naturalmente propensos a priorizar o presente e negligenciar o futuro. 
Essa é, em linhas gerais, a barreira que precisamos romper. Como fazer isso? Essencialmente, um bom cami-
nho pode ser investir pesado em programas de educação financeira destinados a fornecer aos participantes 
e assistidos maior capacidade de gerenciar suas finanças pessoais. A palestrante aponta que o equilíbrio 
entre emoção e razão precisa ser levado em consideração, forçando-nos a pensar também no âmbito da 
educação cognitiva dos indivíduos. No longo prazo, como vimos, os desafios para a Previdência Complemen-
tar são enormes.

Previdência privada facilita transmissão da herança

Inscrições abertas para o 6º Encontro Nacional dos Contabilistas das EFPCs

Rentabilidades: 2ª Reunião do GT abre novas possibilidades
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A regra funcionará como um substituto do fator previdenciário nos casos em que o segurado atingir a pon-
tuação mínima requerida. Caso resolva se aposentar antes de completar a soma necessária para garantir 
o benefício integral, fica mantida a incidência do fator. Apesar de já vigorar como lei (no dia 7 de agosto, o 
Senado prorrogou a MP 676/15 por mais 60 dias), no entanto, o dispositivo adicional ainda precisa passar 
por votação no Congresso Nacional. 

Foto: Dalto Campos

Na abertura do evento, a presidente da Tchê, Janice Antônia Fortes, disse que os gestores dos Fundos de 
Pensão são “muito mais que acumuladores de poupança”. Frente a radical transformação tecnológica que 
atravessamos, segundo a presidente, aos gestores se impõe o “desafio de acompanhar tais mudanças”. Para 
Janice, “um dos desafios dos fundos de pensão é educar as pessoas para que elas desenvolvam uma visão 
de longo prazo, menos imediatista, mais previdente, ou seja, despertar o interesse para uma vida guiada 
para o futuro, e que dê conta também dos desafios do presente”. Foi em torno disso que a Tchê Previdência, 
na composição das falas, procurou centrar as discussões.

Previdência Complementar: a experiência europeia e outras iniciativas ao redor do mundo

O primeiro palestrante, o atuário Evandro Luis de Oliveira, após iniciar com um panorama dos Planos BDs 
nos EUA, explicou, partindo do exemplo de países como Holanda e Reino Unido, o que os europeus vêm 
fazendo em termos de elaboração de planos de benefícios e, a partir disso, tentar propor reflexões sobre as 
possibilidades de pensar estes modelos para a Previdência Complementar brasileira.

Observando as especificidades e particularidades brasileiras, o palestrante não deixou de salientar, no 
espaço reservado para as perguntas da plateia, que “o europeu tem maior capacidade [devido a sua forma-
ção cultural] de pensar no social”. Já os americanos pensam mais no indivíduo. Em linhas gerais, a cultura 
imediatamente liberal do EUA contrasta com o Estado de Bem-Estar europeu. De acordo com ele, é mais 
próximo do modelo europeu que precisamos estar. “Nenhum plano foi criado com base na necessidade do 
indivíduo”, afirma.

O argumento do palestrante é que, em resumo, não estamos poupando o suficiente para a aposentadoria e, 
se o diagnóstico é bastante conhecido, o tratamento ainda precisa atravessar vários estágios.
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