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PERSPECTIVAS 



1. O futuro do sistema fechado 

 Os planos BD, que detêm 66% dos recursos garantidores das 

EFPC, têm uma “duration” média de aproximadamente 12 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O que será do sistema a partir daí?  

As novas contribuições serão suficientes? 

 
¹ Fonte: ABRAPP, disponível em 

www.abrapp.org.br/Lists/NoticiasAbrapp/DispForm.aspx?ID=806&ContentTypeId=0x01003122D5BADA2FA842AA906549254E9E5C 
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    CV: 12,7 anos 
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por modalidade de plano (set/16) 
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1. O futuro do sistema fechado 

 Considerando um crescimento anual de 3% do PIB de 2010 até 

2016, os ativos das EFPC representariam aproximadamente 10,6% 

do PIB. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Plano Setorial 

 A Instrução nº 29/2016 dispõe sobre a instituição e o funcionamento 

de planos de benefícios setoriais. 

 

 Considera-se plano setorial aquele instituído exclusivamente por 

instituidor setorial, pessoa jurídica que representa segmento 

econômico ou social constituída na forma de federação, 

confederação ou qualquer outra organização de caráter setorial. 

 

 A transferência de participantes entre afiliados setoriais (pessoa 

jurídica que mantém vínculo associativo com instituidor setorial) 

vinculados a um mesmo instituidor setorial não caracteriza 

desligamento do plano de benefícios. 

 

 

 



3. Efeito da Reforma Previdenciária 

 De acordo com uma cartilha publicada pelo Governo Federal, são 

apontadas como principais motivações para a reforma 

previdenciária: 

 

 As despesas do INSS estão em torno de 8% do PIB e, se nada for 

feito, as projeções para 2060 apontam que o percentual deve 

chegar a 18%, índice que inviabilizaria a Previdência.  

 

 A idade média de aposentadoria por tempo de contribuição 

observada atualmente é de 55 anos e o tempo usufruído após 

deixar o trabalho que, em 1980, era de pouco mais de 16 anos, já 

é de 22 anos.  

 

 



3. Efeito da Reforma Previdenciária 

 Principais mudanças propostas: 

 

 Regra de acesso: Para homens com menos de 50 anos de idade 

e mulheres com menos de 45 anos: Idade mínima de 

aposentadoria aos 65 anos (mínimo de 25 anos de contribuição). 
 

 Fórmula de cálculo: Piso de 51% acrescido de 1 ponto percentual 

por ano de contribuição, limitado a 100%, respeitado o piso do 

salário mínimo. Fim do fator previdenciário e da fórmula 85/95. 
 

 Pensões: Taxa de reposição de 50% e adicional de 10% para 

cada dependente • Irreversibilidade das cotas entre os 

dependentes • Vedação de acumulação com outra aposentadoria 

ou pensão • Desvinculação do salário mínimo. 



3. Efeito da Reforma Previdenciária 

 Se essas mudanças forem efetivamente aprovadas, os seus efeitos 

serão sentidos no setor de Previdência Complementar Fechada: 

 

 Planos BD utilizam ou não o benefício do INSS, porém exigem a 

concessão deste benefício para requerimento da complementação 

(planos 108): haverá uma redução do compromisso diante da 

postergação do requerimento do benefício diante da impossibilidade 

de sua antecipação. Além disso, haverá efeito nos benefícios de 

pensão. 

 Planos CD/CV: incentivo a novas adesões e ao esforço contributivo 

para fazer frente à redução do benefício do INSS, principalmente no 

ambiente dos planos instituídos. 



4. Previdência complementar do servidor público 

• Em São Paulo, a SPPrevcom já administra a aposentadoria de 19,6 mil 

servidores, cuja poupança soma R$ 630 milhões. O presidente prevê que 

em 20 anos o fundo seja maior do que a PREVI. 

• No governo federal o fundo dos servidores do Executivo e do Legislativo 

administra a aposentadoria de 37 mil participantes e um patrimônio de R$ 

450 milhões. 



TENDÊNCIAS 



1. Enfrentamento menor das demandas judiciais 

 (STJ) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor as 

EFPC: 

Súmula 563 do STJ 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de 

previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários 

celebrados com entidades fechadas.” 

 

 (STJ) Da Legalidade do Decreto 81.240 quanto a possibilidade 

de ser estabelecido critério de idade mínima como carência para 

concessão do benefício complementar integral. 

 

 (STJ) Necessidade de Prova Pericial realizada por Atuário nas 

demandas em que se discute parcelas afetas a complementação de 

aposentadoria. 

 

 

 

 

 

 



1. Enfrentamento menor das demandas judiciais 

 (STJ) Necessidade de Recomposição da Reserva Matemática 

previamente a Revisão/Majoração do Benefício Complementar: 
 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento 

dos Recursos Especiais de números 1.207.071/RJ e 1.425.326/RS, submetidos ao 

rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que se faz necessária a 

prévia recomposição da reserva matemática, ou que seja estabelecida a 

respectiva fonte de custeio, a fim de suportar a revisão e majoração do 

benefício complementar, a fim de se preservar o equilíbrio econômico-

financeiro-atuarial dos planos de previdência complementar. 
 

 (STF) Incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento 

das demandas referentes à Previdência Privada. 
 

 (STJ) Validade do Termo de Adesão a Processo Migratório 

realizado por EFPC. 
 

 

 

 

 

 



2. Aprimoramento das regras de mensuração do 

exigível contingencial 

 O efetivo provisionamento das contingências deve considerar o 

pagamento das diferenças de benefício retroativas devidamente 

atualizadas, quando a determinação judicial for provável, o que 

denominamos impacto financeiro.  

 

 Já o impacto econômico, decorrente da diferença entre a Provisão 

Matemática apurada com base no benefício líquido atual e aquela 

obtida com base no benefício líquido recalculado, admitindo-se o 

provável sucesso dos autores, é recomendável ser reconhecido em 

fundo previdencial.  

 

 Assim, deve-se analisar os reais impactos financeiro e econômico 

que a probabilidade da perda provável acarretará. 



3. Readequação dos planos com a reforma da 

previdência  

Deverá haver adequação das carências do plano de 

benefícios à nova realidade, revisão do plano de custeio e 

do recálculo de joia. 

 

Planos 

BD 

Planos 

CD/CV 

Divulgação do plano para incentivar novas adesões e 

readequar os níveis contributivos para redefinição das 

metas dos participantes. 

 



4. Submassas 

 O conceito de submassas foi recentemente normatizado (Resolução 

nº 24/2016) e é uma realidade a ser considerada em quase todos os 

planos de benefícios. 

 

 Até mesmo em um plano BD clássico é possível observar a 

presença de submassas quando o reajuste salarial de um 

patrocinador se difere do outro. 

 



5. Aprimoramento das regras contábeis 

 O estabelecimento de avanços conceituais nos planos 

previdenciários (submassas e perfis de investimento, por exemplo) 

exige que as práticas operacionais os acompanhe.  

 

 Dessa forma, as regras contábeis devem ser aprimoradas para 

possibilitar o registro das alterações do mercado.  

 



6. Adesão automática 

 Os planos de benefícios administrados pelas EFPC são coletivos e 

devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos 

patrocinadores ou associados dos instituidores. 

 

 De acordo com o §2º, art. 16, da Lei Complementar 109/2001, a 

adesão aos planos é facultativa.  

 

 

 

 

 

 A adesão automática está pautada na próxima reunião do CNPC, 

que ocorrerá na segunda quinzena deste mês e trará um forte 

incremento ao sistema.  

 

Sancionada a adesão automática 

dos servidores ao Funpresp 

(Lei 13.183/2015) 



7. Aproximação entre as EFPC e as EAPC 

 Com a publicação da Resolução nº 17/2015, que dispõe sobre a 

contratação de seguro para planos de benefícios operados pelas entidades 

fechadas de previdência complementar esperava-se uma maior 

aproximação do mercado segurador (morte, invalidez e longevidade).  

 

 Ao colocar em audiência pública a minuta de Resolução que trata da 

transferência e compartilhamento de riscos entre as entidades fechadas e 

as seguradoras, a SUSEP está dando o passo que faltava para que a 

Resolução CNPC nº 17/2015, produza os seus tão aguardados efeitos. É 

que a norma de dois anos atrás criou uma enorme expectativa de que 

surgissem produtos atraentes e flexíveis o suficiente para abrir um 

mercado efetivo para que os riscos fossem compartilhados. 



7. Ganhos de escala 

Maior número de planos, maior número de participantes e menor 

número de entidades administradoras => ganhos de escala 
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PROPOSIÇÕES 



1. Desoneração com foco 

  

 Transferência direta de recursos das EFPC para operadora de plano 

de saúde e instituição de ensino de forma a incentivar o acúmulo de 

poupança, sem incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física - 

IRPF. 

 

 

 

Desonera o SUS 

 

 

Desonera programas 

como FIES 

 

 



2. Alíquota mínima de contribuição 

 

 

 

 

 De acordo com Art. 7º, da LC 109/2001,  “Os planos de benefícios 

atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e 

fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, 

liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.” 

 

 Diante dessa previsão normativa, porque não estabelecer uma 

alíquota mínima de contribuição de forma a garantir que os 

participantes tenham, de fato, uma cobertura previdenciária no 

futuro? 

 



3. Tributação diferenciada  

 

 

 

 

Tributação diferenciada (assemelhada ao VGBL) 

 

A Comissão Temática 2 do CNPC aprovou proposta que prevê que as 

entidades ofertem planos de benefícios nos moldes de VGBL (Vida 

Gerador de Benefício Livre). 
 

Assim, a tributação seria apenas sobre a parcela relativa aos 

rendimentos auferidos com o retorno dos investimentos 
 

Essa mudança atrairia pessoas que declaram o IR no modelo 

simplificado e/ou desejam contribuir com mais de 12% de sua renda. 
 

Atualmente, cerca de 59%* dos declarantes do Imposto de Renda 

optam pelo tipo de formulário simples.   

*Fonte: Relatório de Grandes Números IRPF – Ano-Calendário 2014, Exercício 2015, disponível em  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados  

  



4. Menor regramento em planos instituidores 

 

 

 

 

 O Resgate parcial, implantado pela Resolução CNPC nº 23/2015, faculta ao 

participante resgatar valores portados e suas contribuições esporádicas, 

eventuais e extraordinárias a qualquer momento, a partir da carência 

mínima de 36 meses, contados da inscrição. Para as contribuições normais, 

o saque é de até 20% a cada 2 anos. Em PGBL’s, a carência gira em torno 

de 60 dias. 
 

 Além disso, em planos coletivos de EAPC ou Seguradora, o resgate das 

contribuições de Pessoas Jurídicas é permitido a partir de 1 ano, o que não 

acontece nas EFPC, pois a carência é de 36 meses contados de cada 

aporte, fato que não viabiliza o saque em maior volume e traz para a EFPC 

controles operacionais desnecessários.  
 

Unificar as carências ou estabelecê-las em menor prazo traria maior 

flexibilidade aos planos instituídos, de modo a permitir ao participante 

utilizar seus recursos a qualquer tempo, já que a poupança é individual.    



5. Maior flexibilidade em planos patrocinados 

“Os planos precisam ganhar flexibilidade, em termos de variados 

formatos temporais nas contribuições (inclusive tornando possível a 

sua interrupção por um certo período) e no tempo de recebimento dos 

benefícios, sem esquecer de se admitir o resgate parcial em planos 

patrocinados ao menos no caso das contribuições esporádicas.”1  

 

(José Edson da Cunha Júnior, Secretário-Adjunto da Secretaria de Políticas 

de Previdência Complementar) 

 

“Se o sistema não se renovar, que se securitize tudo e vamos 

todos para casa. A gente precisa de reinventar.” 

 

(Esdras Esnarriaga Júnior, Diretor-Superintendente substituto da PREVIC, 

evento Abrapp, dia 31.01.2017) 

1 
Fonte: noticias@portaldosfundosdepensao.org.br SPPC: A palavra é fomento 

Data da Publicação: 07/3/2017 

 

mailto:noticias@portaldosfundosdepensao.org.br


6. Disseminar reajuste vinculado à rentabilidade 

 Disseminar regra de reajuste de planos CV, na fase BD, para 

rentabilidade líquida da taxa de desconto na concessão, assegurada 

a não redução do benefício para mitigar o risco financeiro.  
 

 Exemplo: (consideram inflação de 6,58% no período e taxa de juros 

na concessão do benefício de 5,5%).  

Rentabilidade acima da meta 
Regra 

Usual 

Regra 

sugerida 

Rentabilidade obtida no período 13,27% 

Reajuste a ser aplicado 6,58% 
7,36% 

(1,1327/1,055) 

Rentabilidade abaixo da meta 
Regra 

Usual 

Regra 

sugerida 

Rentabilidade obtida no período 11,44% 

Reajuste a ser aplicado 
6,58% 

5,63% 

(1,1144 /1,055) 



7. Auditoria atuarial 

 A realização, em periodicidade mínima quinquenal, de auditoria 

atuarial para todas as modalidades de plano. 

 

 A auditoria em planos CD envolveria validação da metodologia e 

cálculo das cotas, bem como da evolução dos saldos de contas dos 

participantes. 

 

 

 

 

 



8. Contínuo aprimoramento da CGPC 26  

 Muitos foram os avanços da Resolução CGPC nº 26, que dispõe 

sobre as condições e os procedimentos a serem observados na 

apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no 

equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter 

previdenciário. 

 

 Todavia, espera-se um contínuo aprimoramento do normativo como, 

por exemplo, que o limite superior seja fixado por critérios próprios: 

 

 

Limite da Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do 

passivo do plano) ] x Provisão Matemática 



9. Transferência do FGTS 

 Transferir 2% do FGTS para a previdência complementar com a 

contrapartida, no mínimo, igual do trabalhador. 

 

 Essa prática estimularia a poupança interna de longo prazo além de 

proteger o trabalhador com um benefício futuro. 

 

 Em 2016 o FGTS obteve uma arrecadação bruta de depósitos 

regulares da ordem de R$ 94 bilhões1.  

Assim, se considerarmos a alíquota 

proposta, mais a contrapartida do 

trabalhador, seriam injetados no 

sistema quase R$ 47 bi  por ano. 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://salarios.org.br/boletim/boletim_2016_12.pdf (Fipe)  
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