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DATA, HORA E LOCAL:  18 de julho de 2012, às 9:00h , 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; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Marisa Ribeiro de Faria; Noêmia de Queiroz 
Vasquez; Patrícia dos Santos Cota 
 

Ausências Justificadas: Claudia Balula; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Margarete Linhares Rosalino; Maria da 
Fé da Costa Pinto; Maria Claudia Xavier Fernandes; Marta Arruda Leal Pires 
 

Ausências não Justificadas: ---- 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
1) Criação de cadastro dos atuários que atuam no segmento de EFPC 

 
Os presentes decidiram pela criação de uma mala-direta com dados de atuários (MIBAS ou não), bem 
como estudantes de atuária que trabalham ligados à entidades de previdência complementar fechadas, 
seja internamente, seja através de consultorias.  A intenção é usar esse cadastro não só para divulgar os 
trabalhos da Comissão, mas também para trazer à discussão o maior número de atuários.  Ficou acertado 
que Andrea fará o contato inicial com os atuários, solicitando o envio dos dados até o dia 31/07/12. A 
previsão é no início do mês de agosto enviar a todos um questionário para saber o que pensam a respeito 
da Comissão e quais seriam as melhores formas de integração do grupo.   

 
2) Ingresso de novos membros na Comissão de Fechadas 

 
Andrea informou aos presentes que, embora a Comissão tenha doze membros titulares, a freqüência 
média tem sido em torno de seis ou sete por reunião, dado que alguns, pelos mais diversos motivos 
(justificados ou não), encontram-se impossibilitados de comparecer às reuniões. Deliberou-se então por 
informar tal fato à Diretoria e solicitar a autorização para incluir, em caráter excepcional, mais dois 
atuários na Comissão, de modo a permitir a realização de reuniões com um quórum maior. 
 

3) Pauta da Reunião de Agosto 
 

Os presentes decidiram elaborar, para discussão na reunião de agosto, quadro comparativo com a 
descrição das hipóteses atuariais constantes das Demonstrações Atuariais: 
 

 Hipótese 
 Valor  
 Quantidade esperada no exercício seguinte 
 Quantidade ocorrida no exercício encerrado 
 Comentário sobre a divergência entre o esperado e o ocorrido 
 Justificativa da EFPC 
 Opinião do Atuário 

 
O principal foco da análise será tentar estabelecer um padrão mínimo de preenchimento desses campos 
da DA.  Andrea ficou de solicitar a cada membro da Comissão o envio de exemplos dessa parte da DA até 
o dia 03/08/12, quando então fará a consolidação das informações recebidas. Foi sugerido também 
buscar alguns exemplos de DA nos sites das fundações que disponibilizam esse document. Outro assunto 
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que também constará da pauta são as alterações previstas para a Resolução CGPC 18/06.  
 

4) Teste de Aderência 
 

Os presentes manifestaram sua preocupação com a crescente exigência por parte da PREVIC da realização 
de testes de aderência, o que muitas vezes se mostra quase que impossível na prática.  Foi decidido então 
que a Comissão de Fechadas irá preparar um pronunciamento a respeito, que será posteriormente 
submetido à Diretoria.  Em linhas gerais, a intenção é deixar explícito que cabe a cada atuário definir se é 
possível ou não a realização de teste de aderência com os dados disponíveis, sempre justificando de 
forma técnica quando isso não for possível.  Alguns pontos deverão ser abordados nesse 
pronunciamento, como a periodicidade mínima recomendada para o teste de aderência, período de 
levantamento dos dados, freqüência de ocorrência dos eventos (morte, invalidez, etc). Andrea irá 
apresentar uma primeira minuta aos demais membros da Comissão. 
 
 

5) Documentos elaborados pela Comissão de Normas Técnicas para Entidades Fechadas 
 

A vice-presidente do IBA, Claudia Campestrini, através de email de 16/07/12 solicitou à Comissão de 
Fechadas uma análise dos seguintes documentos elaborados pela Comissão de Normas Técnicas: 
 

 Sugestão de conteúdo de relatório de resultados de avaliações atuariais.  Segundo informado 
pela Claudia, na última reunião da CNA foi sugerido que o IBA apresentasse um “modelo” aos 
atuários do que deveria constar desse relatório; 

 Banco de Tábuas Biométricas a ser disponibilizado no site do IBA. Segundo informado, esse 
trabalho surgiu da demanda dos próprios atuários que solicitam com freqüência ao IBA a 
verificação de tábuas adotadas no mercado; 

 Norma Atuarial nº 2 - Seleção de Hipóteses Econômicas. Este trabalho é continuação da 
Norma nº 1. 

 
Os presentes concordaram com a divulgação das tábuas, por entender que se trata de um desejo antigo 
dos atuários ter uma referência quando da busca e pesquisa por tábuas biométricas.  Quanto aos demais 
relatórios, decidiu-se por sugerir à Diretoria que deixe para a reunião de agosto a deliberação sobre a 
Norma Atuarial nº 2.  Com relação ao relatório de avaliação atuarial, será solicitado aos membros da 
Comissão o envio de sugestões e comentários até o dia 23/jul, véspera da reunião de Diretoria. 
 
 

6) Assuntos Gerais 
 

 Foi comunicado aos presentes (embora seja de conhecimento de todos) que Marília Castro e 
Bernardo Montello solicitaram desligamento da Comissão de Fechadas em junho de 2012.   

 
 Marisa Ribeiro de Faria e Patrícia dos Santos Cota passaram a integrar a Comissão de Fechadas como 

membros titulares a partir de julho de 2012. 
 

 Foram definidas as datas de reunião da Comissão de Fechadas para o segundo semestre de 2012:               
22 de agosto; 19 de setembro; 17 de outubro; 7 de novembro e 13 de dezembro.  As reuniões serão 
sempre na parte da manhã, de 9:00h as 13:00h na sede do IBA.  


