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Contínua Transição de Expectativas

Desde o início do século XXI, temos provando de uma constante transição de modelagem
de planos em nosso sistema de previdência complementar. Isso é notório.
A ideia de solidariedade ficou muito acomodada em um modelo reativo para ajustes de
premissas atuariais e reenquadramento de custeio. Contudo, o ferramental técnico evoluiu
fortemente e cada vez mais se adequa para estimar as tendências.
O fato é que os passivos começaram a aflorar nas entidades e, mais ainda, nas demonstrações
financeiras das empresas patrocinadoras. Talvez essa tenha sido a principal razão dessa
transição, que afetou globalmente o sistema de previdência complementar.
Desta maneira, o modelo coletivo, de conforto aos participantes, pelo menos teoricamente,
onde não havia preocupação com as rendas futuras, haja vista serem previamente definidas,
cedeu espaço a um modelo individualista, em que exige uma proatividade contributiva para
estimativas de rendas futuras, e que via de regra, não estão no radar dos participantes,
provavelmente pela baixa cultura previdenciária ou próprio interesse.
A consequência disso é a frustação de benefícios: “quebra” do conceito de princípio
previdenciário para os que depositaram todas as suas “expectativas” em um plano de
previdência, mas esquecendo de gerenciar o futuro no agora.
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Dificuldade na Tomada de Decisão
01 Contribução
02 perfil de investimentos
03 regime de tributação
04 forma de renda

Nessa transição, apesar de já decorrido bons anos, ainda vivenciamos muitas dificuldades
por parte dos participantes (e porque não nossa também!), nas tomadas de decisão,
como: valor da contribuição adequada; perfil de investimentos (e nisso temos verificado
alterações em momentos inoportunos;) regime de tributação (talvez a mais difícil, pois
não se sabe o tempo em que irá necessitar do recurso, dada que a opção é irrevogável
e irretratável na contratação!) e a Forma de Renda (no caso de uma renda financeira por
prazo, até quando devo viver?; para renda financeira por percentual, e se a Entidade não
conseguir rentabilizar algo similar ao saque mensal?; por fim, para a renda vitalícia, e se a
morte acontecer precocemente, sendo que só há um filho maior de idade?).
Essas perguntas incomodam muito o participante que não se preparou financeira e
emocionalmente para respondê-las.
Recentemente assessoramos um participante no momento de sua aposentadoria, acerca
da melhor renda em um plano exclusivamente de contribuição definida. Quando ele se
deparou com perguntas intimamente ligadas a sobrevivência e extinção do saldo, apesar
de saber que estava em um plano CD, a reação foi muito forte, pois a sua decisão ficou
ancorada em uma preocupação, enquanto, neste momento, deveria ser uma euforia pela
conquista.
Novas Soluções para gerenciamento de Planos CV e CD: Otimização da Gestão Previdencial

4

Estoque - Planos Patrocinados: CV

Efeito: maior segurança ao
partiticipante e amenização
de risco à patrocinadora

Renda Vitalícia

Renda Temporária

Conjunção dessas rendas
(mix de risco)

Avaliando o estoque de planos patrocinados na modalidade de Contribuição Variável – CV,
cerca de 278, segundo ranking Abrapp de fevereiro de 2019, com baixo grau de maturidade, há
espaço para novas formas de percepção que buscam amenizar impacto às patrocinadoras
e maior segurança aos participantes, alcançando princípios modernos com mix de risco,
com o Ambição Definida (conceito difundido no Reino Unido e pouco explorado no Brasil).
A modelagem requer, a partir de um saldo total acumulado pelo participante, a segregação
em duas espécies de renda: uma parcela vitalícia (atuarial – sujeita a eventos probabilísticos)
e outra temporária (financeira – mantida enquanto houver recursos).
Por decorrência, o reconhecimento contábil concentraria valores de obrigações em Saldo
de Conta de Assistidos, para a renda financeira, e Benefício Definido estruturado em
Capitalização, para a renda atuarial.
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Estoque - Planos Patrocinados: CV
Saldo Acumulado

Individual

Coletivo

Conjunção dessas rendas
(mix de risco)

Atuarial
Correção pela

Financeira

Correção pela
Cota

inflação

O fluxo gráfico do funcionamento de uma concessão de aposentadoria, vislumbraria, em
primeiro momento, uma decisão do participante: quanto levaria para um fundo solidário
(coletivo) e de quanto levaria para um fundo individual? Esta pergunta é muito importante.
O fundo coletivo deverá bancar o benefício na sua vitaliciedade, sendo o benefício
concedido em função da expectativa de vida futura e atualizado por determinado índice
inflacionário (INPC, IPCA, IGP-DI dentre outros), previamente definido em regulamento.
Já o fundo individual seria consumido de acordo com a opção do participante,
(particularmente, gostamos do percentual do saldo de conta), admitindo-se um saque
parcial no momento da concessão, sendo o saldo remanescente rentabilizado pela cota
patrimonial do plano.
Neste caso, o benefício deverá ser pago enquanto houver saldo de conta. Sendo que
essa parte estaria sujeita a cláusulas de direito sucessório, onde o aposentado poderia
designar beneficiários, na inexistência de dependentes diretos.
Esse mecanismo de separação de saldos poderia facilitar, inclusive, a contratação
para o risco de sobrevivência, transformando o plano em grande modelo de proteção
previdenciária.
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Estoque - Planos Patrocinados: CV
Saldo Acumulado: R$ 800.000,00

Individual = 50%

Coletivo = 50%
R$400.000,00

Saque: R$40.000,00
Sdo Rem.: R$360.00,00

65

Atuarial
226,5397
Correção pela
inflação - Vitalício

59

Conjunção dessas rendas
(mix de risco)

R$1.765,69

R$ 2.160,00

Financeira
0,6%
Correção pela Cota Limitado ao saldo

Para entendermos melhor o funcionamento, apresentamos o seguinte exemplo:
Um participante do sexo masculino requer sua aposentadoria aos 65 anos de idade, com um
saldo acumulado de R$ 800.000,00, tendo uma esposa de 59 anos de idade. Consideramos
como premissas, para renda atuarial: Tábua Biométrica de Mortalidade Geral BR-EMRS 2015
M & F; Taxa Real de Juros de 3,50% e 70% de Reversão em pensão por morte, gerando um
fator atuarial de 226,5397.
Já para a parte de renda financeira, a hipótese de saque à vista de 10%, sendo o saldo
remanescente recebido em percentual de 0,6% ao mês.
Considerando a opção de fatiamento do saldo em partes iguais, temos uma renda atuarial
de R$1.765,69 e uma renda financeira inicial de R$ 2.160,00, sendo que o participante levou,
no ato de sua aposentadoria, R$ 40.000,00, de uma única vez.
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Estoque - Planos Patrocinados: CV

Pressupondo uma rentabilidade média mensal de 0,5% para a atualização do saldo de
conta remanescente, isto é, 0,1 p.p. inferior ao percentual escolhido pelo participante
para recebimento do seu benefício mensal financeiro, somente no 196º mês haveria a
equiparação de rendas, de forma que o exaurimento do saldo é lento e tende a preservação
de 60% de seu valor no prazo de 40 anos.
Logicamente, o acompanhamento proativo do desembolso do saldo por parte do
participante poderá facilitar sua revisão tempestiva de percentual, de acordo com as suas
expectativas orçamentárias.
É natural que o participante altere esses percentuais ao longo do tempo.
Importante: Essa modelagem deverá encontrar previsibilidade no regulamento do plano.
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Tendência dos Planos: Instituídos

A nova modelagem dos
Planos Instituídos
(setoriais e família)

Ampliação exponencial
e acelerada
3,5 milhões
Participantes e
Assistidos

Fonte: Abrapp

Planos
patrocinados
e instituídos

Planos patrocinados e

instituídos
esperados

8

Segundo ranking estatístico de Abrapp, há cerca de 3,5 milhões de pessoas cobertas pela
previdência complementar fechada, considerando o primeiro bimestre de 2019.
Com o novo modelo e dinâmica de planos instituidores, setoriais e família (extensível a
Avô, Bisavós, Bisnetos, Companheiro, Cônjuge, Cunhado, Enteado, Filho, Genro, Irmão, Mãe,
Neto, Nora, Pai, Sobrinho, Sogro, Tio e Vínculo Afetivo), se soubermos surfar nessa onda
(tudo indica que estamos no caminho certo), será inevitável a massificação do sistema,
explorando outro tipo de público (ou seja, pescando fora do aquário), fomentado ainda
pela iminência da reforma previdenciária, estabilidade inflacionária (tivemos uma inflação
de 0,01% no junho/19) e tendência de queda de juros (recentemente tivemos o corte 0,5
p.p., fechando em 6%).
Portanto, estamos falando de uma ampliação exponencial e acelerada. Para isso, precisamos
saber vender e comunicar para um púbico que não conhece previdência.
Eis um grande desafio!
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Informações dos Participantes

Essa realidade que bate à porta, somada ao volume de informações decorrentes das
decisões que os futuros participantes terão que tomar, como por exemplo, perfil de
investimentos ou perfil previdenciário, valores de contribuições previdenciárias e para
seguro do risco, regime tributário, avaliação de taxas, percepção de renda e saques, dentre
outros, vai impulsionar uma gama enorme de dados a serem gerenciados e armazenados
pela Entidade e seus prestadores de serviços.
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A revolução dos dados: BIG DATa

Esse efeito traz à tona um conceito baseado em muitos “V’s”: Volume, Velocidade,
Variabilidade, Veracidade e Valor, além de complexidade.
Estamos falando da revolução dos dados a nossa realidade cotidiana, o Big Data. Essa
terminologia é adotada para descrever um grande volume de dados, oriundo de pluralidade
de fontes e locais, organizados ou desorganizados, que servem para gerar maior precisão
em análises técnicas, promovendo tendências e proporcionando decisões com alto grau
de confiança.
Alguns especialistas ousam dizer que o Big Data é a 4ª revolução industrial. Tal conceito
conduz a uma grande tendência: a Inteligência Artificial. Segundo Masayoshi Son – maior
investidor do planeta, dentre eles Alibaba e Uber, a Inteligência Artificial será a maior
revolução da história. Ele aposta em negócios potencialmente transformadores, disruptivos.
Um Case Brasileiro muito similar ao ambiente previdencial: Segundo a Revista Exame, de
junho de 2019, o Hospital Albert Einstein promoveu uma otimização de procedimentos,
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A revolução dos dados: BIG DATa

através da análise robusta de dados, o que evitou um investimento de quase R$ 0,5 bilhões
em uma nova sede.
Segundo o trends.goolge, a procura por ferramentas vinculadas ao conceito de Big Data
aumentou nos últimos anos. Na China, que é um polo de tecnologia, por exemplo, 83% das
pessoas procuram mais o phyton (linguagem de programação de alto nível, atualmente
usada em diversas áreas, como servidores de aplicação e computação gráfica) do que a
planilha em excel (planilha eletrônica off line, com limitações).
De forma análoga, a procura pela ferramenta de Power BI (conceito de tratamento de alto
volume de dados - plataforma de visualização de relatórios inteligentes, considerando
dados previamente organizados) ultrapassou o excel, que por sua vez apresenta sinais de
retração.
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Evolução Tecnológica x Governança

Essa nova dinâmica vai exigir uma análise corpulenta e velocidade de tomadas de decisões
por meio de controles proficientes.
Neste quesito, o Big Data e Inteligência Artificial deverão ser um forte aliado, não no
sentido de substituir pessoas, mas elevá-las a uma nova dinâmica perceptiva de trabalho
e atuação no negócio.
Um exemplo clássico dessa evolução são as Avaliação Atuariais, que no início do século
XXI tinham tempo de processamento muito elevado (quase 15 dias para grandes massas,
após a customização dos algoritmos atuariais) e, por consequência, custos relevantes,
para não dizer astronômicos para nossa atual realidade. Hoje se fazem cálculos mensais
com uma velocidade espantosa (claro que, além das novas ferramentas, os processadores
ajudam muito).
Na década de 80, as Avaliações Atuariais levavam de 3 a 6 meses para serem processadas.
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Painel de Controle Dinâmico

Como vislumbramos esse dinamismo dos controles? Atualmente, temos gestores
entremeados a vários painéis de monitoramento dos planos de benefícios, como:
indicadores contábeis, administrativos, atuariais e financeiros (exemplo: controle de
pagamentos – que se estima ser um grande desafio aos instituidores – mas, a boa notícia,
o Big Data e Fintechs estão aí para isso); compliance de processos e procedimentos;
gerenciamento de rendas futuras e simuladores de benefícios.
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Estrutura de Indicadores

A estrutura de indicadores, por exemplo, exige consulta a uma série de dados e relatórios,
que devem estar estruturados, de modo a proporcionar resultados relevantes e sinalizar
viés de tendências.
Podemos citar alguns: Rentabilidade dos planos (Total e por segmento; Enquadramento);
Evolução da cota (comparativamente a outros indicadores), segmentado por perfil; Custo
administrativo (Total e por participante) – este é um ponto muito importante, posto
que às vezes a Entidade pode estar exigindo uma contribuição previdenciária mínima,
inferior ao custo para administrar e operar um plano de benefícios – Aderência de Custeio
(conciliação entre custo e custeio); Relação contributiva de paridade; Adesão ao plano
(avaliar o grau de aceitabilidade do plano); Equilíbrio do plano (nas suas diversas faces:
financeiro, econômico, atuarial); Maturidade (atuarial, populacional, contributiva); Perfil
demográfico da massa; Evolução populacional; Atuariais (indicadores de solvência, risco
contencioso, valor em risco sobre o passivo).
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Exemplo de Indicadores
83%
Índice de
Cobertura
Líquida

74%

68%
Maturidade
dos
Benefícios
Concedidos

41%

Correlação
da Meta
Atuarial

Passivo
sujeito a
Risco Aturial

Há uma infinidade de indicadores que podem ser construídos através de aplicativos, mas
tudo depende da estruturação e modelagem do plano.
Na ótica atuarial, associada a visão contábil, temos uma exemplificação de alguns.
O Índice de Cobertura Líquida mede a capacidade de cobertura do patrimônio líquido do
plano, desprezando a existência de fundo previdencial e contrato de dívida. O resultado
sinaliza que 17% não estão integralizados.
A Maturidade dos Benefícios Concedidos corresponde ao volume de obrigações que
já se encontram em percepção de renda continuada. O resultado mostra que o plano
apresenta grau médio de maturidade atuarial, sendo que os recursos para fazer frente a
essa obrigação devem levar em consideração o menor risco.
Neste case, 41% do passivo está alocado em benefícios definidos estruturados em regime
de capitalização, ou seja, sujeitos a eventos probabilísticos e ritmo de formação de capital.
Essa parte deverá ser atuarialmente monitorada, em especial a aderência das hipóteses e
premissas.
Por fim, o Índice de Correlação da Meta Atuarial de 74%, demonstra que o crescimento do
passivo não está acompanhando seu “bench” (Taxa Real de Juros + Índice Inflacionário)
do plano, possivelmente por políticas de demissão voluntária ou não concretização de
hipóteses (como, por exemplo, mortalidade maior do que a tábua).
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Compliance de procedimentos

01

Entidade

Políticas e
diretrizes

02

Operação

Manual de
opeacionalização
e processos

03

Compliance

Conformidade
de
procedimentos

04

Relatório de
Conformidade

Certificação e
Homologação

Em se tratando em Compliance ou conformidade, deve-se observar, no primeiro momento,
as políticas e diretrizes que formam a Entidade, bem como seu ambiente de governança e
padrões culturais.
Isso decorre na verticalização e construção do manual de operacionalização de cada
processo (pagamentos, arrecadação, recadastramento, empréstimos, dentre outros) e sua
efetivação pela equipe interna ou externa, a depender do modelo de gestão.
Desta forma, uma vez concretizado determinado processo, este poderá ser submetido a
avaliação de conformidade por um terceiro, não envolvido no processo inicial, de maneira
a certificar ou não o procedimento (Cálculo de benefício, Concessão, Revisão, Correção,
Ratificação de cálculo de cota, Ratificação do cálculo das Provisões dentre outros).
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Exemplo de Compliance

Auditoria de Benefícios
em tempo real 04

Indicador
de erros
Conformidade ou
não conformidade

03

Relatórios

02
01

05

Auditoria dos Cálculos,
documentos e elegibilidades
Concessão de
Benefícios

Um case tradicional seria a Auditoria de Benefícios em tempo real.
A partir do rito de concessão de benefícios pela Entidade, o processo seria submetido,
de forma on line, à auditoria de cálculos e elegibilidades, com emissão de relatórios de
conformidade ou não conformidade.
Os resultados alimentariam a base se dados da Entidade e os indicadores de erro nesse
processo.
Com isso, a eficiência do processo poderá ser medida, dada a identificação de grau de
erros (que pode ser humano, sistemas ou processos), visando a melhoria da gestão
previdenciária.
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Simulador de Benefícios

O participante
tem feito
simulações?

Participante

01

Segurança e
atualização

02

Simulação

03

Monitoramento

Qual o nível de
controle da renda?

04

Informativo

Outro parâmetro de controle muito importante é o Simulador de Benefícios.
Seu primeiro requisito básico é fornecer segurança ao participante.
Voltando ao caso do participante em sua opção de aposentadoria. Notadamente tivemos
que fazer a experiência do simulador da Entidade (só um detalhe: não éramos atuários do
plano).
Pois bem, demoramos quase 1 hora para entender a lógica do simulador, a composição de
contas, as incontáveis variáveis manipuladas e os mais diversos resultados. Humildemente,
ficamos imaginando um participante (baby boomers até geração Z), que desconhece
nossos conceitos tão rebuscados e não tem familiaridade com números!
Isso resgatou a lembrança de um plano de previdência americano que oferecia cerca de 17
perfis de investimentos. Sabe qual era a decisão do participante? Nenhum.
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Simulador de Benefícios
É preciso aplicar o conceito de funil, para que o participante se sinta provocado e
interessado.
Agora, uma pergunta: O participante tem feito simulações? Ou simplesmente acessa? Tem
controlado seu nível de renda esperado? Os informativos são claros e objetivos?
Os cálculos e resultados dessa ferramenta devem ser fáceis, intuitivos e simples,
provocando os participantes a fazerem mais e mais exercícios (a intimidade com números
é muito importante!).
Vale ressaltar: as hipóteses precisam ser realistas! Não podemos copiar simuladores de
PBGL!
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Gerenciamento de Rendas

Renda futura na
aposentadoria
muito inferior a
Renda atual no
período laborativo
Ajustes
contributivos,
Aumento de idade
de Aposentadoria,
Alteração de perfil
de investimento etc

01

Identificação do Risco de
Frustação

02

Entender os objetivos do
Participante

03

Conhecer a
percepção do
participante sobre o
Plano e necessidade
futura de renda

Avaliação de Alternativas

04

Estratégia de Comunicação
ao Participante.

“Robotização”,
Campanha de
revisão contributiva,
Atendimento
personalizado

Essa reflexão sobre simuladores e a não atratividade aos participantes, não obstante a
deficiência velada que temos de educação financeira e previdenciária, fez-se pensar em um
conceito de Renda Monitorada, associada a Business Intelligence - BI. Precisamos ter em
mente que os custos após aposentadoria são altos, como plano de saúde, medicamentos,
cuidadores (para mais idosos), somando ao fato de tendência de maior longevidade.
De que maneira seria isso?
Primeiramente, far-se-á preciso identificar o Risco de Frustação dos participantes: a hipótese
de o participante receber um benefício diferente de sua expectativa e planejamento
financeiro/orçamentário.
Para isso, precisamos conhecer os objetivos dos participantes no plano: qual sua percepção
e necessidade futura de renda (às vezes o plano é mero figurante na vida financeira do
participante, em outras é tudo que lhe resta!).
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Gerenciamento de Rendas

A partir desse mapeamento, é possível avaliar as alternativas, permeando ajustes
contributivos, aumento de idade de aposentadoria, alteração de perfil de investimento ou
previdenciário, dentre outros.
Por fim e talvez mais importante, qual a estratégia de comunicação com esse participante,
dada a heterogeneidade existente em nosso público.
No setor de previdência complementar não se tem notícia do uso de algoritmos de
persuasão. O que tem sido adotado para incentivar as pessoas a aderirem aos planos de
previdência complementar das empresas tem sido conceitos de economia comportamental.
A adesão automática está aí para exemplificar, segundo constata o prof. Eder Carvalhaes
em seu blog.
Outro fato importante, constatado também pelo professor, é que ainda não temos um
perfil de investimentos preocupados com riscos ambientais, sociais e de governança (ESG
– Environmental, Social and Governance). A nova geração já pensa nisso: princípio solidário
e altruísta. E o mundo precisa disso!
Portanto, a Estratégia de Comunicação depende muito da percepção do público, muitos
não gostam de receber ligação de um robô, a nova geração pode gostar!
O fato é que a Entidade tem um papel fundamental no futuro de seus participantes.
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Gerenciamento de Rendas
01

02

Gestor

Participante

Gerenciamento global,
analítico e individual.
Proativo!

Análise da situação
individual atual e
monitoramento da
renda futura

03

Em conceito de
Business Intelligence
Esse gerenciamento poderá ser abordado sobre dois ângulos ou módulos:
O primeiro em um ambiente corporativo, administrado pela própria Entidade, com
a finalidade de promover o gerenciamento analítico (global e individual) do perfil
populacional, financeiro e sobretudo das rendas futuras estimadas, decorrente do saldo
acumulado (estoque), acrescido das contribuições a serem vertidas no prazo de diferimento,
rentabilizados por juros condizentes com o perfil do plano, sendo o benefício estimado
em função da expectativa de vida futura (isso deve ser adequado a cada modelagem).
Neste caso, a Entidade poderá estabelecer uma “meta intencionada” de benefício, de
forma a verificar o esforço contributivo e/ou eventuais ajustes (idade de aposentadoria
ou rentabilidade) necessárias para a integralização de Reserva, que suporte o benefício
“previamente aferido”.
No segundo módulo, restrito ao uso pessoal, com informações e dados exclusivos do
próprio participante, porém com as mesmas funções do módulo gestor, ou seja, avaliação
da expectativa de renda futura e avaliações de ajustamento no período de acumulação.
Tudo isso, abarcado em um conceito de Business Intelligence – BI: coleta de dados e
informações, estruturação, análise, ação e monitoramento para tomar as melhores
decisões.
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Renda Monitorada - Estruturação

Módulo Participante

Dados

Armazenados
Individuais

Analytics

(processamento
de dados)

Insights
(resultados da
análise)

Informativo

Isto significa dizer que esse gerenciamento deve percorrer uma organização baseada em
Big Data.
A partir do armazenamento dos dados (servidor ou nuvem), a ferramenta deverá promover
o Analytics (processamento dos cálculos) para proporcionar os Insights (fatores resultantes
para a tomada de decisão), que deverá fazer parte de um informativo conciso e cognitivo,
com infográficos (a neurociência diz que somos visuais!).
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Renda Monitorada - Estruturação

Módulo Gestor

Dados

Armazenados

Analytics

(processamento
de dados)

Insights
(resultados da
análise)

Comunicação
Estratégia

Já o módulo gestor, com maior robustez e funcionalidades, que proporcionam uma gestão
ágil e otimizada, com estrutura análoga: armazenamento dos dados coletivos, Analytics e
Insights, que deverá resultar em um informativo, com estruturação de alternativas.
Em outras palavras, partindo das informações cadastrais/contábeis/atuariais disponíveis
na Entidade, a aplicação deve gerar um painel de informações para a gestão em tempo
real, sendo facilmente customizável, agregando à governança da Entidade uma economia
intangível, relacionada ao ganho de tempo significativo na elaboração das suas estratégias
e, consequentemente, o aprimoramento das regras de conformidade e gerenciamento de
riscos.
Os resultados devem proporcionar insumos adequados para a melhor estratégia de
comunicação junto aos participantes.
Lembrando que suas decisões perpassam seu lado emocional. A renda futura é um aliado
muito poderoso.
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Exemplo de Renda Monitorada

Uma demonstração de como isso funciona na prática, no módulo gestor, começa por um
painel gerencial e global, com a apresentação dos principais números do plano: quantidade
de participantes, estatísticas de idade, valores de contribuições, saldos acumulados
(estoque), histogramas, distribuição por sexo, a iminência de aposentadorias (o fluxo de
novas concessões com a permissibilidade de filtros) e, mais que tudo isso, o Benefício
Médio Global Estimado pela população, em caso de preservação do status quo.
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Exemplo de Renda Monitorada

Dentre as mais diversas funcionalidades, é possível verticalizar a análise até chegar ao
micro processo: a análise de situações de cada matrícula.
Para o caso, a Entidade avaliou uma determinada matrícula, em que o participante verte
contribuições na ordem de 2,00%, sendo o patrocínio paritário, até 12%. Nesse caso, o
participante está com uma renda futura estimada de 37,88% do seu salário atual.
Será esse seu patamar desejado?
Considerando um estabelecimento de “Meta Intencionada” de benefício de 60%, quais
deverão ser os ajustes necessários, para que o participante atinja essa Meta?
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Exemplo de Renda Monitorada

É importante revelar que esse participante tem um prazo de 123 meses para atingir esse
objetivo, considerando a aposentadoria aos 65 anos de idade.
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Exemplo de Renda Monitorada

Fundamentado um prazo de recebimento, determinado em função da expectativa de vida
futura, de 245 meses, o que é clássico em planos CD ou CV, a nova contribuição deverá ser
de 38,03%, sendo 26,03% para o participante e 12,00% para a parte patronal (condições do
plano).
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Exemplo de Renda Monitorada

Se formos promover uma análise de sensibilidade, relacionada aos juros (expectativa de
rentabilização real), reduzindo em 1 p.p., o esforço de contribuição passaria a ser de 45,41%
(um forte impacto).
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Exemplo de Renda Monitorada

No entanto, se ele resolver permanecer no plano por mais 3 anos, postergando a
aposentadoria para os 68 anos, iria receber o benefício por um tempo menor (217 meses).
A consequência disso é uma necessidade contributiva mais baixa: 20,21%.
Portanto, há alternativas!
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Gerenciamento on line

Acesso a Dados

Monitoramento
da EFPC

Banco, Investimentos, Arquivos,
fotos, etc

Buscas

O mais interessante disso. Por estar inserido em uma plataforma responsiva, é possível
gerenciar as rendas futuras na palma da mão e aplicar medidas de saneamento para
corrigir o curso da história dos participantes, com integração de bases de dados.
Estima-se que, logo, deixaremos de ter relatórios físicos e estáticos para termos Relatórios
dinâmicos, centralizados neste conceito de BI.
Isso vai ser rápido!
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28

O participante precisa entender que...

Ativo

Tão importante
quanto
acumular…

01

Para escrever o
seu futuro
financeiro

02

Passivo

é gerenciar a renda
no período pós
laborativo

Em suma, extraindo a aprendizagem do livro Pai Rico Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki,
adaptado ao nosso ambiente previdencial, o participante precisa entender que para
escrever seu futuro financeiro, na obsolescência (redução da vida útil), precisa compreender
a distinção entre um Ativo (o que lhe gera renda – Saldo de Conta) e o Passivo (o que tira
ativo – saques do Saldo de Conta), de modo a gerenciar, com inteligência, seu Saldo de
Conta e seu futuro.
Objetivo dessa ferramenta é sobretudo contribuir neste processo, dado que temos uma
responsabilidade muito grande no futuro de nossos participantes e na formação de
poupança interna de nosso país, não somente batendo meta, mas entregando uma taxa
de reposição condizente com a expectativa previdenciária.

Novas Soluções para gerenciamento de Planos CV e CD: Otimização da Gestão Previdencial

33

sobre os autores

Daniel Pereira da Silva é Atuário, Membro do Instituto Brasileiro de Atuária (MIBA 1146), formado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com Pós-Graduação em Gestão de Seguros e Previdência
Privada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais - IBMEC. Professor da Fundação Getúlio Vargas – FGV para ao curso MBA Executivo
em Economia e Gestão: Previdência Complementar, nas disciplinas de Fundamentos de Atuária e Gestão de
Planos de Benefícios; Professor dos cursos de pós-graduação em Especialização em Gestão Executiva de
EFPC e Especialização em Direito da Previdência Complementar na UDF. Foi professor dos cursos da UNIDF/
ICAT MBA em Gestão Executiva em Fundos de Pensão e PUC/IDEAS MBA em Previdência Complementar, nas
disciplinas de Conhecimentos Atuariais e Gestão do Risco Atuarial. Certificação Atuarial pelo IBA, como
Atuário Responsável Técnico, no segmento de Previdência Complementar Fechada e ICSS – Instituto de
Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, com ênfase em Administração. É SócioDiretor e fundador da WEDAN Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda (daniel@wedan.com.br)
Paulo Josef Gouvêa da Gama é Atuário, Membro do Instituto Brasileiro de Atuária (MIBA 978), formado
pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro, Professor de Práticas Atuariais do curso de Pós
Graduação Lato Sensu em Perícia Judicial e Práticas Atuariais promovido pelo ITCP, Professor Voluntário
do curso de ciências atuariais da UFMG. É palestrante de cursos e seminários junto a ABRAPP e ANCEP.
Representante Regional do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e membro da Seção de Pensões, Benefícios
e Previdência Social (PBSS) do International Actuarial Association - IAA. Certificação Atuarial pelo IBA, como
Atuário Responsável Técnico, no segmento de Previdência Complementar Fechada. É Sócio Consultor da
WEDAN Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda (paulo@wedan.com.br)

Rua 137, nº 556, 1° andar, Setor Marista – Goiânia/GO - CEP 74.170-120
Fones:
+ 55 (61) 98438 3384 / (62) 99972 8484 / (31) 99796 2127 / (31) 99490 0913 / (62) 3204 8899
www.wedan.com.br

Novas Soluções para gerenciamento de Planos CV e CD: Otimização da Gestão Previdencial

34

