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PARECER ATUARIAL Nº 02/19 

 

Brasília, 27 de fevereiro de 2019 

 

 

Interessado: Viva Prev – Fundação VIVA da Previdência 

Referência: Reservas Matemáticas do GEAPREV 

 

 

O Plano de Benefícios Previdenciários GEAPREV - CNPB nº 20.050.006-47 - 

foi avaliado atuarialmente em 31/12/2018, a partir da base cadastral posicionada na 

mesma data e considerada consistente para a elaboração do estudo. 

O Plano adota a modalidade de Contribuição Variável e os participantes podem 

optar entre os percentuais 3%, 5%, 7%, 10%, 12% e 15% de contribuição sobre o 

salário. A contrapartida patronal do patrocinador GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 

está definida em 100% do valor da contribuição do participante para as taxas 3 e 5%; 

para as taxas 7%, 10%, 12% e 15%, as contribuições patronais são de 85,71%, 75%, 

70,83% e 66,67%, respectivamente. Para o patrocinador Viva Prev, a contribuição é de 

mesmo percentual que a do participante, sendo 5% do total arrecadado destinado à 

cobertura das despesas administrativas. 

Para a realização da avaliação atuarial, foram utilizadas as seguintes 

hipóteses: 

- Juros reais anuais: 4%; 

- Fator de determinação (salários e benefícios): 1,00; 

- Fator de mortalidade de inválidos: IAPB 57; 

- Tábua de mortalidade: AT - 2000. 

A rentabilidade nominal acumulada de janeiro a dezembro de 2018 do 

GEAPREV foi de 14,46%, superando, então, a meta atuarial de INPC + 4%, que 

totalizou 7,57%, para a qual sugerimos sua manutenção para o ano de 2019. 

Como o Plano está ainda em fase de acumulação, em que a Reserva 

Matemática de cada participante é o seu próprio saldo em conta, Reservas e 
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Patrimônio tem o mesmo valor, exceto pelo Fundo de Risco, formado por contribuições 

do patrocinador não resgatadas pelos participantes em casos de desligamentos, cuja 

função é suprimir eventuais déficits técnicos com os futuros benefícios previdenciários. 

 

O resultado do Plano em 31/12/2018 foi o seguinte: 

RESERVAS MATEMÁTICAS DO PLANO GEAPREV – Dezembro/2018 

Conta  Descrição Valor  

2.3.1.1.00.00.00  PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 56.568.693,28 

   

2.3.2.0.00.00.00  FUNDOS R$ 6.383.891,20 

2.3.2.1.03.01.00  FUNDO DE RESERVAS R$ 6.383.891,20 

Fonte: Valores apurados com base no Balancete Analítico do Plano 

 

Importante registrar que houve, recentemente, alterações no regulamento do 

plano contemplando ampliação do leque de percentuais de contribuição e reversão de 

parte do fundo de risco em favor de todo o grupo de participantes, dentre outras 

alterações. Entretanto, tais alterações ainda não refletiram financeiramente no plano. 

 

Este é o parecer 

 

Adilson Moraes da Costa 

Atuário MIBA 1.032 MTE/RJ 


