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PARECER ATUARIAL Nº 02/22 

 

Brasília, 31 de janeiro de 2022 

 

 

 

Interessado: Fundação Viva de Previdência 
Referência: Fechamento Exercício 2021 – PVPP 

 

O Plano Viva de Previdência e Pecúlio, CNPB nº 1990.0011-65, foi avaliado 
atuarialmente em 31/12/2021 com base nas informações cadastrais posicionadas na mesma 
data. Tal base cadastral foi considerada consistente para elaboração da Avalição Atuarial e 
permitiu levantar os seguintes dados estatísticos dos Participantes e Coparticipantes. 

Quadro 1. Resumo Estatístico 
Vínculo Estatística 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

Participante 

Quantitativo 18.736 9.073 27.809 
Idade Média 72,17 73,58 72,63 
Folha de salários 40.808.524,52 26.586.886,39 67.395.410,91 
Salário Médio 2.178,08 2.930,33 2.423,51 

Co-participante 

Quantitativo 634 678 1.312 
Idade Média 71,6 72,89 72,26 
Folha de salários 1.796.686,37 1.364.255,55 3.160.941,92 
Salário Médio 2.833,89 2.012,18 2.409,25 

Consolidado 

Quantitativo 19.370 9.751 29.121 
Idade Média 73,53 72,16 72,62 
Folha de salários 27.951.141,94 42.605.210,89 70.556.352,83 
Salário Médio 2.866,49 2.199,55 2.422,87 

A avaliação atuarial utilizou as seguintes Bases Técnicas: 

 Regime Financeiro: Capitalização. 
 Método de Financiamento Atuarial: Agregado. 

Hipóteses Atuariais: 

 Taxa Atuarial de Juros: 3,06% ao ano; 
 Tábua de Mortalidade: AT 83 Female (IAM); 
 Taxa Real de Crescimento do Salário: 2,03% ao ano; 
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 Taxa de Rotatividade Anual: 0,00%; 
 Custeio Administrativo: 0,7% do patrimônio ao ano. 
 Idade para requerer o benefício de AFA o seguinte: 

  Maior entre a idade atual e 60 anos para homens; 
  Maior entre a idade atual e 55 anos para mulheres. 

 Idade para requerer o benefício de PPV: maior entre a idade atual e 80 anos. 
 Teto de benefício do RGPS: R$ 7.087,22. 

É importante registar que a Taxa Atuarial de Juros foi atualizada, passando de 
2,42% para 3,06% ao ano, estando enquadrada no intervalo de taxa de juros parâmetro 
definido pela PREVIC, por meio da Portaria Previc nº. 228, de 20 de abril de 2021. 

A rentabilidade nominal do Plano, acumulada de janeiro a dezembro de 2021, foi 
de 1,57%, não superando então a meta atuarial de INPC + 2,42%, que totalizou 12,83%. 

Com a alteração regulamentar datada de 14.02.2017, os Participantes até então 
inscritos no Plano, denominados Participantes Fundadores, passaram a ter o direito a 
conversão para uma Conta Individual do patrimônio associado a Reserva Matemática individual 
relativa ao benefício de Pecúlio Por Morte, incluído o do Co-Participante, se houver, e 
contemplados eventuais excedentes patrimoniais ou deduções relativas à insuficiência 
patrimonial. O prazo para a opção pela conversão finalizou em 31 de dezembro de 2019, não 
sendo permitidas, a partir desta data, novos pedidos de conversão, conforme regulamento 
aprovado pela Previc em 31/12/2019. 

Os Participantes optantes pela conversão, passaram a ter suas reservas 
computadas como Benefício Concedido na modalidade Contribuição Definida. Em 31/12/2021, 
o total desta reserva foi avaliada em R$ 205.859.806,11.  

Foi definida suspenção total das contribuições dos Participantes a partir de junho 
de 2019 até o mês de janeiro de 2023. Entretanto, como resultado de nova revisão obrigatória 
a cada três anos do plano de benefícios, conforme previsto na CGPC Nº 30, de 10 de outubro 
de 2018, foi definido novo prazo de suspensão de contribuição de 36 meses a contar do fim 
da suspensão atual, com o devido incremento no Fundo Previdencial, que no fechamento do 
exercício de 2021 passou a ser R$ 134.492.173,88. 

Para cumprimento da RESOLUÇÃO/FUNDAÇÃO VIVA/CONSELHO DELIBERTIVO / 
223/2021, houve readequação da provisão para pagamento do resgate dos participantes 
cancelados do PVPP, com a decorrente formação de fundo específico, cujo valor em 
31/12/2021 foi de R$ 72.063.311,61. 
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Em 31/12/2021, o Resultado Atuarial apurado foi o seguinte: 

Quadro 2. Resultado Atuarial do PVPP em 31/12/2021 
 
 

Contas em 31/12/2021 Valores em R$ 
Patrimônio Social 2.114.012.097,12 
Fundos 250.005.019,27 
Patrimônio de Cobertura 1.864.007.077,85 
   RMBaC BD 840.101.120,75 
   BEV 509.358.044,72 
   Conta Única CD - Pagamento de Renda 205.859.806,11 
Total Provisões Matemáticas 1.555.318.971,57 
Resultado 308.688.106,28 
Reserva de Contingência 127.695.370,35 
Reserva para Revisão do Plano - Novos Benefícios 180.992.735,93 

Conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano, em 31/12/2021, é de 
Superávit Técnico Acumulado de R$ 308.688.106,28, distribuídos em Reserva de Contingência 
de R$ 127.695.370,35 e Reserva Especial para revisão de plano de 180.992.735,93. 

Com relação ao custeio administrativo, sua receita será resultado da aplicação de 
0,7% ao ano sobre o patrimônio do plano. 

No que diz respeito ao custeio, verificou-se que a contribuição média atual equivale 
a 4,65% da folha de salários, que é resultante da combinação de uma série de taxas de 
contribuição definidas ao longo do tempo de existência do plano, as quais, indicamos sua 
manutenção neste momento, até esta matéria seja objeto de nova análise pelo Conselho 
Deliberativo da Fundação. 

Sobre os fatores de cálculo do PPV, indicamos sua manutenção. 

Este é o parecer atuarial. 
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