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DATA, HORA E LOCAL:  22 de agosto 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; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Maria Claudia 
Xavier Fernandes; Marta Arruda Leal Pires; Noêmia de Queiroz Vasquez; Patrícia dos Santos Cota 
 

Ausências Justificadas: Claudia Balula; Margarete Linhares Rosalino; Maria da Fé da Costa Pinto;  
Marisa Ribeiro de Faria 

Ausências não Justificadas: ---- 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
1) Resultados da Pesquisa com atuários de EFPC 

 
Os presentes fizeram comentários sobre os resultados da pesquisa e decidiu-se por encaminhar cópia do 
Relatório à Diretoria, solicitando a divulgação no próximo Newsletter.  Em seguida, o mesmo relatório 
será encaminhado aos atuários cadastrados no mailing para que todos tomem conhecimento dos 
resultados. 
 
Também foi decidido que será recomendado à Diretoria que somente membros associados ao IBA 
(MIBAS, EIBAS e AIBAS) possam integrar o cadastro de atuários.  
 

2) Cadastro de Atuários de EFPC – próximos passos 
 

Decidiu-se que a própria Comissão de Fechadas vai continuar responsável pela manutenção do cadastro, 
bem como pelo envio dos e-mails quando necessário.  Para a realização da pesquisa foi criado o e-mail 
iba.fechadas.rj@gmail.com que passará a ser o e-mail oficial da Comissão de Fechadas até que se defina 
qual veículo de comunicação será usado (fórum, blog, Facebook, etc).  A intenção é ter agilidade na 
comunicação com os atuários cadastrados. 
 

3) Minuta de Pronunciamento – Teste de Aderência 
 

A partir de minuta de texto enviada a todos anteriormente, foram sugeridas diversas alterações pelos 
presentes.  Andrea se comprometeu a refazer o texto e enviar à Claudia Campestrini e Aline Paz para 
apreciação e comentários.  Também será solicitada à Claudia Campestrini que verifique a possibilidade de 
levar o assunto à reunião de Diretoria que ocorrerá em setembro. Uma vez que o pronunciamento seja 
aprovado pela diretoria, a intenção é dar ampla divulgação junto aos emails cadastrados. 
 
Decidiu-se usar o mailing para fazer uma pesquisa junto aos atuários sobre testes de aderência (quem faz, 
que teste utiliza, qual o tamanho da amostra, periodicidade, etc).  Andrea se prontificou a preparar 
minuta de questionário e enviar aos demais membros da Comissão até dia 31 de agosto.  Uma vez 
consolidado o questionário, será feita a divulgação entre os atuários cadastrados. 
 
Foi também aventada a hipótese de fazer uma espécie de “concurso” para apresentação de trabalhos 
técnicos sobre Teste de Aderência.  Caso a idéia siga adiante - o que, segundo os presentes, seria uma 
forma de dar aos atuários uma oportunidade de maior participação no IBA - será preciso acertar regras e 
condições de participação, sendo que todos concordaram que um pré-requisito obrigatório é ser membro 
adimplente do IBA (MIBA, AIBA e EIBA).  Noêmia se ofereceu para elaborar rascunho. 
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4) Quadro comparativo das Demonstrações Atuariais 
 

Todos elogiaram o material produzido, mas foi consenso entre os presentes que é necessário ainda 
amadurecer a idéia do que efetivamente se pretende fazer com esse trabalho.  Todos concordaram em 
elaborar minuta de correspondência para a PREVIC com nossas dúvidas e comentários, inclusive porque 
no congresso do IBA um representante da PREVIC demonstrou disponibilidade de participar de reunião no 
IBA para tratar do assunto. Caso a reunião se concretize, será possível produzirmos algum material para 
distribuição junto aos atuários cadastrados no mailing. 
 
Andrea ficou de elaborar a minuta dessa correspondência para apreciação na próxima reunião, bem como 
de incluir no quadro já elaborado a informação do tipo de plano (BD / CV / CD). 
 

5) Assuntos Gerais 
 

 Modelo de Relatório da Avaliação Atuarial – Andrea informou aos presentes que encontra-se em fase 
de revisão final o documento em referência. Foi solicitado aos presentes que lessem mais uma vez o 
documento, cuja última versão Andrea irá encaminhar a todos logo depois da reunião. Segundo 
informado, há dúvidas ainda quanto à forma de divulgação (se vai ser pela Abrapp ou não). 

 
 Convênio IBA / Abrapp – esse convênio de Cooperação Técnica encontra-se em fase de negociação.  

Alguns dos presentes manifestaram preocupação quanto aos termos do convênio, havendo receio de 
termos que, de alguma forma, submeter os trabalhos da Comissão de Fechadas à Abrapp (Comissão 
de Atuária).  Foi acordado que Andrea enviará e-mail à Claudia Campestrini listando as dúvidas e 
receios, pedindo a ela que mais detalhes sobre o assunto.  Por fim, levantou-se também a hipótese de 
sugerir à Diretoria que verifique com a Abrapp a possibilidade de apresentarmos o trabalho 
desenvolvido para o Congresso do IBA (Riscos Invisíveis) em algum evento da Abrapp. 

 
 Novos membros para Comissão de Fechadas – a Diretoria aprovou o ingresso de mais duas pessoas 

na Comissão de Fechadas (e-mail de 25/07/12).  Logo em seguida, foi postado no site do IBA um aviso 
para que os interessados em integrar qualquer Comissão do IBA (e não só a de Fechadas) enviassem 
e-mail para comissao@atuarios.org.br. Na pesquisa de opinião feita junto aos atuários ligados à EFPC, 
30 atuários manifestaram interesse em fazer parte da Comissão de Fechadas.  Andrea encaminhará  
essa lista de nomes à Diretoria junto com o relatório da pesquisa.  Segundo informado, caberá à 
Diretoria indicar o nome dos novos membros, baseado em critérios por ela estabelecidos, tirando 
essa responsabilidade da Comissão de Fechadas.  A recomendação será no sentido de que seja um 
atuário por entidade e um por escritório, com experiência de acordo com as normas de Comissão – 
Noêmia se ofereceu para falar sobre esse assunto com a Diretoria. 

 
 Norma Atuarial n. 2 – hipóteses econômicas – A Comissão de SP ficou de fazer uma revisão no texto, 

que é muito antigo.  Uma vez concluída essa revisão, a Comissão de Fechadas poderá opinar sobre o 
texto, de modo que a versão final possa ser futuramente apreciada pela Diretoria. 

 
 Tábuas Biométricas – Noêmia informou que a Diretoria aprovou a inclusão das tábuas biométricas no 

site do IBA (trabalho desenvolvido pela Comissão de SP).  Rita Anzolin vai coordenar a inserção dessas 
tábuas no site.  Assim que estiver disponível, vamos também divulgar para os atuários cadastrados. 
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 Pauta da próxima reunião – a próxima reunião está agendada para 19/set. Foi sugerido retomarmos a 
discussão sobre a Resolução 26/08 e tratar dos pontos que constarão de correspondência para a SPPC 
com nossos comentários, dúvidas e questionamentos. 


