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DATA, HORA E LOCAL:  18 de julho de 2013, às 09:00h, na sede do IBA – Instituto Brasileiro de Atuária – Rua 

da Assembléia, 10 – sala 1304 – Rio de Janeiro – RJ. 
 

QUORUM: Coordenadora Andrea Vanzillotta 
Cassia Maria Nogueira; Elen Carvalho Arman (suplente); Giselle Diniz Gonçalves; Isaura Beatriz P. 
Rodrigues; Maria Claudia Xavier Fernandes; Marilia Castro; Marisa Ribeiro de Faria; Patrícia dos 
Santos Cota 
 
Diretor: Flavio Castro 
Convidado: Gabriel Sátyro 
 

Ausências Justificadas: Margarete Linhares Rosalino; Noêmia de Queiroz Vasquez; Maria da Fé da Costa 
Pinto; Marta Arruda Leal Pires; Claudia Balula  
 
 

Ausências não Justificadas: ---- 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
1) Reunião da Comissão Nacional de Atuária (CNA) de 10/07/13 
 

Andrea e Flavio fizeram um breve resumo da última reunião do CNA, com destaque para as 
apresentações feitas pelos professores Ricardo Frischtak e Sérgio Cardoso (UFC) sobre estudos de 
aderência de tábuas biométricas.  Andrea se comprometeu a obter cópia das duas apresentações e 
repassar para os demais membros da Comissão. 

 
 
 
2) Estudos de Aderência de Hipóteses Atuariais  
 

Gabriel Sátyro, atuário da consultoria Jessé Montello, foi convidado pelo presidente do IBA para relatar 
aos presentes alguns questionamentos feitos por fiscais da PREVIC que preocupam pela falta de 
conhecimento mais aprofundado da aplicação de testes de aderência.  Na oportunidade, disponibilizou 
para os presentes cópia de trabalho técnico desenvolvido pela Jesse Montello a respeito desse tema. 
Flavio aproveitou a oportunidade para relatar que a PREVIC pretende elaborar uma Instrução Normativa 
sobre testes de aderência e que o IBA poderá enviar sugestões.  A data limite para o envio dessas 
sugestões é 09/agosto. 
 
 
 

3) Sugestões para a PREVIC – estudos de aderência 
 
Os presentes debateram e definiram em conjunto quais seriam as sugestões para cada uma das premissas 
atuariais listadas na DA (Demonstrações Atuariais).  Andrea se comprometeu a consolidar e enviar a todos 
para revisão final até o dia 22/jul. 
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4) Agenda de reuniões IBA x PREVIC 

 
Flavio informou que o convênio de cooperação técnica IBA e PREVIC encontra-se em fase de finalização e 
que, dentre os trabalhos a serem desenvolvidos, teremos reuniões conjuntas para debater assuntos 
importantes para os atuários.  Está prevista para o dia 13/ago a primeira reunião conjunta, com o objetivo 
principal de definir o cronograma para as próximas reuniões. Como agenda prévia, foram destacados os 
seguintes pontos: 
 

a) Resolução CNPC 9/12 – teste de aderência da taxa de juros 
b) Resolução CNPC 11/13 – retirada de patrocínio 
c) Paridade Contributiva 
d) Anuidades 
e) DAWeb 
f) Responsabilidade do atuário / consultor 

 
Em uma segunda etapa, seriam debatidas questões relativas aos planos CD puro – características para 
evolução; normas e educação (divulgação da PREVIC nos cursos de atuária), Congresso Ibérico 2014 e CPA 
– Comitê de Pronunciamentos Atuariais. 
 
 

5) Assuntos Gerais 
 
Andrea informou aos presentes do ingresso na Comissão de Fechadas da atuária Giselle Diniz Gonçalves e 
que a próxima reunião está programada para o dia 22 de agosto, quinta-feira, as 14 horas. 


