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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR-EMATER - 

FAPA  

Plano Misto de Benefícios Previdenciários 

 

PARECER ATUARIAL ANUAL 2021 

 

 

a. Parecer para o grupo de custeio:  

 

 

1.  
Quanto aos custos para o exercício seguinte em relação ao exercício 

anterior: 

 

Comparativamente ao ano anterior, o custo normal do plano, calculado sobre a 

folha salarial futura, passou de 14,80% para 13,64% dos Salários de Participação 

dos Participantes. 

 

A contribuição para os saldos passou de 13,57% para 12,51% e o custo dos 

benefícios de riscos, passou de 1,23% para 1,13%. O custo anual da despesa de 

administração passou de 2,12% para 2,00% da folha de salários de participação. 

 

Assim o custo normal total do plano passa de 16,92% para 15,64%. 

 

Comparativamente ao ano anterior, consideramos que a variação do custo 

normal do plano está dentro da normalidade. 

 

 

2.  Quanto à variação das reservas em relação ao exercício anterior: 

 

O valor das Provisões Matemáticas apuradas nesta avaliação, em 31/12/2021, 

corresponde a R$ 526.942.812,42, comparado ao valor da avaliação anterior, na 

data base de 31/12/2020, de R$ 506.711.281,40, sofreu variação de 3,99%.  

 

A alteração da Tábua de mortalidade de válidos, da tábua RP-2000 agravada até 

2020 para tábua AT-2000 basic segregada por sexo, resultou num aumento das 

Provisões Matemáticas de R$ 5.013.742,92. 

 

Além da mudança da tábua, consideramos que a variação que se apresenta está 

dentro da normalidade. 
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3. 
Os principais riscos atuariais a que considera que o grupo de custeio está 

exposto, apresentando possíveis medidas para sua mitigação: 

 

Por se tratar de um plano estruturado na modalidade de contribuição variável 

com benefício definido vitalício após a aposentadoria, naturalmente o plano tem 

risco de sobrevivência pelo agravamento constante na expectativa de vida dos 

Participantes e de retorno de investimentos, pelo grau de incerteza quanto a 

taxas de juros de longo prazo, que devem ser monitorados e controlados a cada 

exercício. 

 

Consideramos que a Entidade já tomou medidas para minimizar riscos em 

relação às hipóteses biométricas adotando tábuas adequadas e em relação à 

hipótese de taxa de juros adotando adequadamente a taxa de juros de 4,5% ao 

ano. 

 

Para demais hipóteses a Entidade definiu adequadamente as hipóteses a serem 

aplicadas com as devidas justificativas dos estudos de testes de aderência. 

 

Destacamos ainda que o plano apresenta risco pelo fato da massa de 

participantes ativos não se renovar. 

 

O grupo de participantes ativos tende para extinção, destacando que 57% dos 

participantes ativos já estão elegíveis ao recebimento do benefício. 

 

Quanto ao grau de maturidade do Plano, a razão entre as receitas totais de 

contribuições e despesas com benefícios indica que o Plano se encontra em fase 

de descapitalização. As despesas previdenciárias superaram as receitas, em 

virtude do aumento do número de assistidos e redução de participantes ativos. 

 

No longo prazo, a situação implica em aumento da taxa de administração ou 

carregamento da contribuição para cobertura das despesas administrativas, 

devido à redução da massa de participantes e sem a perspectiva de novos 

entrados. 

 

 

4. 
Soluções para restabelecer a suficiência de cobertura dos grupos de custeio 

nos quais for constatada sua insuficiência:  

 

Não há insuficiência a equacionar em 2021. 
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b. Parecer para o plano de benefícios:  

 

 

1. Quanto a qualidade da base cadastral utilizada:  

 

Os dados cadastrais dos Participantes fornecidos pela Entidade, com base em 

agosto/2021, foram comparados aos parâmetros mínimos e máximos aceitáveis 

nesta data, sendo após sua consistência, considerados suficientes e completos. 

 

Eventuais incorreções do banco de dados quando da comparação dos dados a 

estes parâmetros, em virtude da margem de variação admitida, podem não ter 

sido identificados, no entanto, permanece sob a responsabilidade da Entidade a 

manutenção do cadastro fidedigno dos participantes e assistidos. 

 

 

2. 
Quanto à variação do resultado superavitário ou deficitário no exercício 

encerrado, apontando causas mais prováveis:  

 

O plano apresentava superávit de R$ 6.554.380,97 na avaliação atuarial do ano 

anterior, na data base em 31/12/2020. Nesta avaliação, em 31/12/2021, o 

resultado passou para um superávit de R$ 3.183.434,01.  

  

A redução do superávit se deve principalmente a alteração da tábua de 

sobrevivência de sobrevivência, cuja alteração impactou num aumento das 

Provisões Matemáticas no valor de R$ 5.032.128,03.  

 

O novo estudo da estimativa de crescimento de salários passou de 3,74% para 

2,17% ao ano, em média por idade, sendo que com aplicação da nova escala o 

valor das Provisões Matemáticas reduziu em R$ 13.504,63. 

 

A alteração destas premissas gerou impacto nas Provisões Matemáticas no valor 

de R$ 5.013.742,92.  

 

Os investimentos do patrimônio de cobertura dos benefícios estruturados em 

Contribuição Definida e Benefício Definido estão sendo aplicados de forma 

segregada, cujos recursos estão alocados em carteiras cuja rentabilidade 

esperada é direcionada para respectivas características dos benefícios, gerando 

maior estabilidade para recursos de cobertura dos Benefícios Definidos. 
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Na análise da rentabilidade nominal obtida do resultado dos investimentos do 

Patrimônio de cobertura de benefícios total, calculada pelo método da Taxa 

Interna de Retorno, apurada através dos valores de registros contábeis de 

receitas e despesas do Plano, no período de31/12/2020 a 31/12/2021, apresenta 

uma TIR Nominal de 7,50%. 

 

No entanto analisando o resultado dos investimentos do Patrimônio de cobertura 

de benefícios BD, a rentabilidade dos investimentos foi de 12,89%, deduzida a 

inflação no período, medida pelo INPC/IBGE, de 10,16% e excluindo-se o juro 

atuarial de 4,5% ao ano, resulta em uma rentabilidade real de -1,94%. 

 

Quanto ao resultado dos investimentos do Patrimônio de cobertura de benefícios 

CD, a variação da cota patrimonial no período foi de 5,24%. 

 

 

 

3. 
Quanto à natureza conjuntural ou estrutural do resultado superavitário ou 

deficitário acumulado:  

 

Além da mudança da tábua de sobrevivência, o resultado do Plano teve reflexos 

da pandemia mundial e conjuntura econômica do país, cuja rentabilidade obtida 

na aplicação dos investimentos dos recursos do Plano ficou aquém do esperado 

no período dos últimos doze meses. 

 

 

4. Quanto a soluções para o equacionamento de déficit técnico:  

 

O Plano se encontra superavitário, portanto, não há necessidade de 

equacionamento.  

 

 

5. 
Quanto à adequação dos métodos de financiamento aplicados no caso de 

regime financeiro de capitalização: 

 

Consideramos adequado o método do Crédito Unitário Projetado aplicado para 

os benefícios de riscos da fase de acumulação. 
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6. Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais: 

 

O Fundo Previdencial denominado Reserva de Poupança Desligados é 

constituído por recursos de direito de resgate dos participantes desligados do 

plano, que serão resgatados quando do desligamento da patrocinadora. 

 

O Fundo Previdencial denominado Fundo de Oscilação de Riscos Reserva 

Patrocinadora é constituído por saldo remanescente de contribuições de 

patrocinadoras, não resgatados por participantes desligados do plano e utilizado 

para cobertura de riscos do plano. 

 

- Recursos existentes em 31/12/2021:  

a) Fundo Reserva de Poupança Desligados: R$ 318.375,24; 

b) Fundo de Oscilação de Riscos Reserva Patrocinadora: R$ 668.338,14. 

 

 

 

7. Outros fatos relevantes:  

 

 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, à Instrução 

Normativa Previc nº 33 e à Portaria Previc nº 835/2020, cabe destacar que foi 

realizado estudo preliminar do teste de aderência das hipóteses utilizadas pelo 

Plano, cujos resultados do estudo foram apresentados em relatório específico.  

 

Baseado no resultado do estudo de adequação das hipóteses o Conselho 

Deliberativo da Entidade aprovou a alteração da tábua de sobrevivência, da 

tábua RP-2000 agravada até 2020 para tábua AT-2000 basic segregada por sexo, 

mantendo as demais hipóteses utilizadas no ano anterior. 

 

Foram aplicadas para esta avaliação as hipóteses: a tábua “AT-49” para 

sobrevivência de inválidos, a tábua “AT-2000 basic” para sobrevivência de 

válidos, a tábua “Álvaro Vindas” para entrada em invalidez e 4,5% para taxa de 

juros.  

 

Utilizando a mesma metodologia dos anos anteriores, o estudo estatístico da 

hipótese de crescimento real de salários apontou um incremento médio anual de 

2,17% ao ano, que foi aplicado nesta avaliação. 
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Para o fator de determinação dos benefícios concedidos e dos salários, ao longo 

do tempo, foi considerado o fator de 0,98, correspondente à perspectiva de 

inflação de 4,5% ao ano, conforme indicado pela Entidade. 

 

Para o plano de custeio estabelecido para o exercício de 2022, a contribuição 

normal dos participantes, oriunda da tabela escalonada das taxas de contribuição 

por faixa de salário, destinada ao saldo de conta individual, riscos e despesa 

administrativa, tanto para patrocinadora bem como para participantes, terá a 

seguinte distribuição: 

 

1) 80% da contribuição será destinada ao saldo de conta; 

2) 7% da contribuição será destinada para cobertura de benefícios de risco; e  

3) 13% da contribuição será destinada para cobertura de despesa 

administrativa. 

 

Além da contribuição da tabela, o participante ativo, com adesão até 

30/junho/2008, contribuirá para equacionamento de insuficiência com 0,12% do 

salário de participação, referente a insuficiência equacionada na avaliação de 

2008. 

 

Os assistidos contribuem com 1,00% do benefício para cobertura de despesas 

administrativas, com a contrapartida da patrocinadora e, para cobertura de 

insuficiências, com 5,44% para os aposentados até 2007, com 1,85% para os 

aposentados até junho/2008 e com 4,5% para os aposentados até 

dezembro/2012.  

 

Os assistidos do antigo Plano FAPA contribuem com 1,74%, em média da folha 

total de benefícios dos respectivos participantes, correspondente à contribuição 

estabelecida para aquele plano. 

 

A patrocinadora contribui ainda com as parcelas mensais de amortização dos 

contratos de dívidas referente à insuficiência das avaliações atuariais de 2007, 

2008, 2012 e 2017, em valor mensal conforme determinado nos contratos 

específicos. 

 

O plano de custeio proposto terá vigência a partir de abril de 2022. 

 

Destacamos que o Plano de Custeio atual está ajustado às determinações legais 

vigentes, considerando as disposições da Lei nº108/2001. 
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Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são 

extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos 

cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações 

substanciais nos resultados atuariais.  

 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

Rita Pasqual Anzolin  

Atuária – MIBA 822  

ATUAPREV – Consultoria Atuarial 

 


