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PARECER ATUARIAL Nº 03/22 

 

 

Brasília, 03 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Interessado: Fundação Viva de Previdência 

Referência: Fechamento Exercício – Plano Viva Empresarial 

 

O Plano de Benefícios Previdenciários Viva Empresarial - CNPB nº 20.050.006-47, 
adota a modalidade de Contribuição Definida e os benefícios oferecidos são calculados 
considerando o saldo individual de cada participante até a data da concessão do benefício. 

A contribuição patronal da GEAP Autogestão em Saúde, realizada mensalmente em 
favor dos empregados participantes do Plano Viva Empresarial, atende aos seguintes critérios:  

Contribuição Participante 
(percentual aplicado à remuneração) 

Contribuição Patronal 

3% Contrapartida paritária (100%) 
5% Contrapartida paritária (100%) 
7% Contrapartida paritária (100%) 

10% Contrapartida paritária (100%) 
12% Contrapartida paritária (1 para 1) até 10% + 50% sobre o percentual excedente 
15% Contrapartida paritária (1 para 1) até 10% + 50% sobre o percentual excedente 

A contrapartida patronal da Fundação Viva de Previdência, por sua vez, é paritária 
em relação à contribuição regular do participante, em todos os percentuais contributivos, 
conforme a seguir: 
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Contribuição Participante (percentual aplicado à 
remuneração) 

Contribuição Patronal 

3% Contrapartida paritária (100%) 

5% Contrapartida paritária (100%) 
7% Contrapartida paritária (100%) 

10% Contrapartida paritária (100%) 
12% Contrapartida paritária (100%) 
15% Contrapartida paritária (100%) 

Todas as contribuições são destinadas à formação de saldos de contas individuais, 
não existindo apuração atuarial de custeio. 

Como o Plano é de modalidade Contribuição Definida, as hipóteses técnicas adotadas 
não impactam no cálculo das provisões matemáticas, que decorrem exclusivamente da 
acumulação das contribuições vertidas e da rentabilidade decorrente das aplicações 
financeiras. 

Assim, são adotadas as seguintes referências técnicas: 

 Juros reais anuais: 2,42%; 

 Tábua de mortalidade: AT - 2000. 

A taxa de juros reais anuais serve como meta de rentabilidade das aplicações 
financeiras, mas o não atingimento desta meta não causa desequilíbrio financeiro ou atuarial 
ao Plano. A tábua de mortalidade, por sua vez, estima a cada ano o periodo restante de 
pagamento do benefício por prazo indeterminado e, consequentemente, o valor a ser pago e 
também não causa desequilibro financeiro ou atuarial ao Plano. 

A rentabilidade nominal acumulada de janeiro a dezembro de 2021 do Viva 
Empresarial foi de 0,36%, não superando, então, a meta de juros reais anuais de INPC + 2,42%, 
que totalizou 12,83%. 

O patrimônio do plano no fechamento do exercício de 2021 foi contabilizado em 
R$ 86.721.182,00. 

Este é o parecer atuarial. 
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