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NOVAS NORMAS



Resolução “Transparência”



Resolução CNPC 32/2019 - divulgação de informações
Aprovada pelo CNPC em 04/12/2019

DIRETRIZES PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES (EFPC)

Empregar linguagem clara e acessível a cada público, com tempestividade, regularidade, 
confiabilidade e segurança;

Utilizar, sempre que possível, recursos didáticos, como infográficos, tabelas e lâminas 
informativas;

Priorizar o uso de plataformas digitais de comunicação; 
Disponibilizar de forma ativa as informações de interesse dos participantes e assistidos, 

independentemente de solicitação.
Disponibilizar e manter atualizado sítio eletrônico próprio na internet e endereço de 

correio eletrônico, e, a seu critério, outros canais de comunicação e atendimento, como 
redes sociais e aplicativos para dispositivos móveis.



A disponibilização ativa deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
I – certificado no qual estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e a forma de 
cálculo de benefícios;
II – estatuto da EFPC e regulamento atualizados de cada plano de benefícios;
III – materiais explicativos que descrevam as características gerais de cada plano de benefícios e perfil de investimento, quando houver;
IV – extrato da situação individual do participante;
V – comunicação da síntese e inteiro teor de propostas de alteração de estatuto e regulamento aos participantes e assistidos, disponibilizados com antecedência mínima de trinta dias 
da remessa do requerimento de alteração ao órgão fiscalizador das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, observada regulamentação específica;
VI – comunicação da síntese e inteiro teor das alterações de estatuto e regulamento no prazo de trinta dias, contados da data de publicação da aprovação pelo órgão fiscalizador;
VII – comunicação sobre solicitação de adesão, retirada de patrocínio ou de transferência de gerenciamento de plano de benefício, observada a regulamentação específica;
VIII – relação das companhias nas quais detenham participação relevante no capital social e naquelas que representam parcela significativa na composição total dos recursos, por 
plano de benefícios administrados pela EFPC, a critério do conselho deliberativo;
IX – relação de prestadores de serviços para a EFPC nas áreas de atuária, contábil, auditoria, jurídica, custódia, publicidade, informática, consultorias ou que prestam serviço de 
administração de carteiras de valores mobiliários e de consultoria, dentre outros;
X – relação de planos de benefícios em processo de administração especial, liquidação, encerrados, em processo de transferência de gerenciamento ou retirada de patrocínio, até o 
dia 30 de abril do exercício subsequente ao que se referir;
XI – extrato das atas das reuniões do conselho deliberativo e do conselho fiscal;
XII – extrato do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o órgão fiscalizador, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação;
XIII – relatório anual de informações;
XIV – informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria de encaminhamento obrigatório ao órgão fiscalizador, no prazo de trinta dias, contados da data prevista para 
envio;
XV – demonstrativo de investimentos; e
XVI – ações de educação financeira, previdenciária e tributária promovidas pela EFPC.

 As informações devem ser disponibilizadas sem restrição de acesso no sítio eletrônico na internet da EFPC, ressalvadas as informações de que tratam os incisos IV, V, VII, VIII, IX, X e 
XI, que devem ser disponibilizadas de forma restrita aos participantes e assistidos, e, no que couber, aos patrocinadores e instituidores.
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Situação individual do participante ou assistido no plano de benefícios
A EFPC deve disponibilizar em seu sítio na internet, em local de acesso restrito, ou por meio de outro canal de comunicação, extrato mensal da situação 
individual do participante ou assistido no plano de benefícios que possibilite o acompanhamento da sua evolução no plano de benefícios, que deve conter, no 
mínimo:
I – nome do plano de benefícios, com respectivo Cadastro Nacional de Planos de Benefícios, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica quando houver;
II – nome do participante ou assistido, seus beneficiários e dependentes, esses últimos acompanhados da data da atualização cadastral mais recente feita pelo participante;
III – informações para encaminhamento de solicitação de informação por participante ou assistido;
IV – no caso de plano de contribuição definida ou de contribuição variável, em fase de contribuição:
a) evolução do saldo de contas individualizado, com a discriminação das parcelas constituídas pelas contribuições do participante, patrocinador ou terceiros, bem como o saldo de 
portabilidade, quando houver, que possibilite o acompanhamento da rentabilidade dos recursos, e, para planos com terceirização de risco, o valor do capital segurado do participante; e
b) projeções dos valores dos benefícios teóricos previstos em seus planos de benefícios, permanentemente adequadas às respectivas premissas atuariais e financeiras, com base no saldo de 
conta acumulado e nas contribuições a serem realizadas pelo participante, patrocinador e instituidor, quando houver;
V – contribuições efetuadas pelo participante, patrocinador ou instituidor, quando houver, com especificações de parcelas eventualmente destinadas a benefício de risco e a custeio de 
despesas administrativas; e
VI – demonstrativos de pagamentos de benefícios efetuados para os assistidos, incluindo valores recebidos e descontados.
 As informações devem ser atualizadas utilizando-se como referência, no mínimo, o mês anterior ao da disponibilização da informação, ressalvada a impossibilidade operacional e 

circunstancial, a qual deve ser justificada.
 No caso de planos cuja gestão tenha sido transferida de uma EFPC para outra, as informações disponibilizadas ao participante de que trata este artigo devem observar, no mínimo, o 

período em que o plano esteve sob a gestão da EFPC atual.
 Caso a EFPC se encontre sob liquidação extrajudicial ou em processo de encerramento, as informações de que trata este artigo podem ser adaptadas considerando a sua situação.
 Anualmente, a EFPC deve disponibilizar ao participante ou assistido o demonstrativo de rendimentos anual para imposto de renda, respeitado o prazo previsto na legislação.
 Para fins do disposto na alínea “b” do inciso IV anterior:
I – para os planos que não preveem rendas em função de tábuas biométricas, devem ser informados os parâmetros utilizados e o tempo previsto de exaurimento da renda; e
II – no caso de participante em gozo de benefícios, cujo valor seja calculado com base em saldo de conta acumulado, deve ser apresentado o tempo previsto de exaurimento da renda.
III - constar expressamente que a projeção não representa promessa de rentabilidade ou garantia de nível de benefícios, devendo ser disponibilizada a metodologia utilizada para efetuar as 
projeções.

Resolução CNPC 32/2019 - divulgação de informações
Aprovada pelo CNPC em 04/12/2019



Relatório Anual de Informações (RAI)
O RAI deve conter informações gerais e relevantes, apresentadas de forma clara e precisa, sobre o funcionamento da EFPC e 
sobre a situação de cada plano de benefícios, contendo, no mínimo, informações sobre:
I – alterações em estatuto e regulamento, aprovadas junto ao órgão fiscalizador no ano anterior a sua publicação;
II – quantidade de participantes e assistidos, patrocinadores e instituidores, montante das contribuições recebidas e benefícios pagos;
III – a situação atuarial, dispondo, quando for o caso, sobre superávit ou déficit do plano, assim como sobre suas causas e eventual obrigação de destinação de reserva 
especial ou equacionamento de déficit;
IV – a gestão dos investimentos dos planos de benefícios e de perfil de investimento, quando houver, seja própria, terceirizada ou mista, durante o exercício a que se refere 
o relatório, relacionada à política de investimento estabelecida para o mesmo período;
V – os limites aprovados na política de investimento para o plano de benefícios e por perfil de investimento, quando houver, adotada para o exercício subsequente a que se 
refere o relatório;
VI – as despesas administrativas e com investimentos, que devem abranger, no mínimo, os gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens pagas, 
acompanhamento da política de investimentos, consultorias, honorários advocatícios, auditorias, avaliações atuariais e outras despesas relevantes por planos de benefícios;
VII – composição e diversificação das aplicações contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre investimentos por:
a) tipo de gestão;
b) tipo de aplicação na carteira própria da EFPC;
c) segmento de aplicação; e
d) informações sobre ativos em carteira própria e em fundos de investimentos exclusivos da EFPC em default, a provisão estimada e a representatividade em relação a carteira de ativos por 
plano;
VIII – a utilização dos aspectos de sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos na análise de riscos efetuada pela EFPC; e
IX – demais informações consideradas relevantes pela EFPC ocorridas no exercício a que se refere o relatório.
 A EFPC deve disponibilizar o RAI até o dia 30 de abril do exercício subsequente ao que se referir.
 A EFPC deve manter disponíveis em seu sítio eletrônico na internet, sem restrição de acesso, no mínimo, os 5 (cinco) últimos RAI publicados com base na Resolução.
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Demonstrativos de Investimentos dos Planos
O demonstrativo de investimentos é composto por todos os ativos (carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos 
de investimento em cotas de fundos de investimento) dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista.
 A EFPC deve disponibilizar o demonstrativos de investimentos , no mínimo, no seguinte prazo:
 até 31 de dezembro de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de janeiro a junho do mesmo exercício; e
 até 30 de junho de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de julho a dezembro do ano imediatamente anterior.
 cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de 

aplicação, bem como a quantidade e valor.
 A EFPC deve manter disponíveis em seu sítio eletrônico na internet, sem restrição de acesso, no mínimo, os dez últimos demonstrativos de investimentos publicados 

com base nesta Resolução.

Perfis de investimento
A EFPC que oferecer perfis de investimento no plano de benefícios ao qual o participante ou assistido estiver vinculado deve:
 manter em seu sítio na internet a relação descritiva dos perfis de investimento, incluindo informações acerca dos riscos inerentes a cada um, ressaltando-se que 

resultados passados não garantem rentabilidade futura; e
 incluir no RAI a rentabilidade de cada perfil de investimento, com análise dos respectivos resultados.

Simulador de benefícios
A EFPC deve disponibilizar simulador para planos de benefícios nas modalidades contribuição definida e contribuição variável, por mídia 
interativa, com projeções dos valores dos benefícios previstos em seus planos, permanentemente adequado às respectivas premissas 
atuariais e financeiras.
 O simulador não pode gerar expectativas irreais por parte dos participantes, devendo, no mínimo, constar expressamente que a simulação não representa promessa de 

rentabilidade ou garantia de nível de benefícios.
 A EFPC deve disponibilizar a metodologia utilizada para efetuar as projeções.
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR PARTICIPANTE E ASSISTIDO

 A EFPC deve disponibilizar informações no seu sítio eletrônico, em local de destaque os procedimentos necessários para 
o encaminhamento de solicitações de acesso à informação por participante ou assistido.

 a EFPC deve disponibilizar ainda os procedimentos para solicitação de reconsideração e para encaminhamento ao órgão 
fiscalizador, em caso de negativa de acesso à informação pela entidade.

 A informação solicitada por participante ou assistido deve ser respondida pela EFPC no prazo máximo de trinta dias 
contados a partir da data da formalização da solicitação.

 As informações contidas no demonstrativo de investimentos devem ser disponibilizadas ao participante ou assistido, 
quando solicitado, observado o prazo estabelecido na Resolução.

 As operações de investimento em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, quando solicitado por 
participante ou assistido, devem ser disponibilizadas em até cento e oitenta dias da efetivação da operação.

 Excepcionalmente, as informações relativas ao fechamento do exercício, quando solicitadas, devem ser disponibilizadas 
após o prazo do envio regulamentar das demonstrações contábeis e do demonstrativo de investimento ao órgão 
fiscalizador.

 Prevalecerá o prazo estabelecido por acordo contratual para a disponibilização das informações, quando houver.
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR PARTICIPANTE E ASSISTIDO

 A EFPC não pode negar o acesso de participante e assistido à informação solicitada, ressalvado o dever de sigilo legal ou 
quando se tratar de solicitação de informação: 

 relacionada à intimidade e privacidade de terceiro; 
 que possa prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações, procedimento de arbitragem ou ações judiciais em que a EFPC seja parte; 
 relacionada ao acesso a documento preparatório, ou à informação nele contida, que tenha sido utilizado como fundamento para tomada de decisão, sem a 

respectiva decisão; 
 genérica, que não especifique um documento, um dado ou uma informação, produzidos pela EFPC; 
 que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não 

seja de competência da entidade; ou 
 desproporcional ou desarrazoada. 
 Não pode ser negada ao participante ou assistido a solicitação de informações sobre alterações de estatuto e de regulamento, o valor 

de resgate e de portabilidade, bem como de outras referentes a sua situação individual no plano de benefícios. 
 A EFPC não está eximida de prestar informações previstas em leis, atos normativos, estatutos da EFPC e regulamentos de planos de 

benefícios, ou determinadas pelo órgão fiscalizador. 
 A resposta com a negativa de acesso à informação deve ser encaminhada pela EFPC no prazo estabelecido na Resolução, e conter: 
 motivação, com a menção expressa que fundamentou a negativa; e 
 informações sobre a possibilidade e prazo, não inferior a trinta dias, para a solicitação de reconsideração à EFPC. 
 A solicitação de reconsideração deve ser respondida no prazo estabelecido na Resolução e observar o disposto no inciso I do § 3º do 

artigo 12, em caso de manutenção de negativa. 
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OUTRAS DISPOSIÇÕES

 As EFPC ficam dispensadas de encaminhar, por meio impresso, as informações de que trata a Resolução.
 Para tanto, os participantes, assistidos, patrocinador ou instituidor devem ser comunicados, por meio da forma tradicionalmente utilizada pela EFPC, em 

caso de alteração da forma de disponibilização de informação.
 A EFPC, excepcionalmente, deve encaminhar informações de que trata a Resolução por meio impresso em caso de impossibilidade de acesso digital por 

parte do participante ou assistido, quando solicitado.
 A disponibilização do sítio eletrônico próprio na internet de que trata o parágrafo único do art. 2º da Resolução será facultativa no caso de EFPC que se 

encontrar sob liquidação extrajudicial ou em processo de encerramento.
 A EFPC, nesses casos, deve disponibilizar as informações de que trata a Resolução por meio de outro canal de comunicação.
 A EFPC deve disponibilizar no seu sítio eletrônico na internet atalho para o sítio eletrônico do órgão fiscalizador, em formato padronizado disponibilizado 

pelo órgão fiscalizador.
 A divulgação das informações de que trata a Resolução deve ser comprovada pela EFPC, sempre que solicitada pelo órgão fiscalizador.
 Fica o órgão fiscalizador autorizado a editar instruções complementares que se fizerem necessárias à execução do disposto na Resolução, bem como 

determinar remessas periódicas de quaisquer informações relativas às EFPC e aos planos de benefícios por elas administrados.
 As solicitações e recebimentos de informação podem ser realizados por pessoa no exercício do direito de representação de participante ou assistido.
 A Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo as EFPC se adequarem às novas regras até 31 de dezembro de 2020.
 Ficam revogadas:
I – a Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 19 desta Resolução;
II – a Resolução CGPC nº 07, de 04 de dezembro de 2003;
III – a Resolução CNPC nº 02, de 3 de março de 2011 e
IV – a Resolução CNPC nº 04, de 18 de abril de 2011.
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Resolução “Governança”



Resolução 35/19 sobre Governança – EFPC “108”
Aprovada pelo CNPC em 20/12/2019

 A estrutura organizacional das EFPC a que se refere a Resolução é constituída de conselho deliberativo, 
conselho fiscal e diretoria-executiva. 

 De acordo com o porte e a complexidade da EFPC, poderão ser criadas outras instâncias de governança de 
caráter consultivo ou deliberativo, desde que vinculadas e subordinadas aos órgãos estatutários.

 Os mandatos dos membros do conselho deliberativo e fiscal serão de quatro anos, devendo haver 
renovação de metade dos membros de cada conselho a cada dois anos, na forma prevista no estatuto. 

 Nas entidades multipatrocinadas, a escolha dos representantes dos patrocinadores deverá considerar 
aqueles que contarem com maior número de participantes e aqueles que tiverem os maiores recursos 
garantidores em planos de benefícios previdenciários, na forma prevista em regimento interno. 

 A diretoria-executiva será composta, no máximo, por seis membros, conforme definido em estatuto. 
 A escolha dos membros da diretoria-executiva será́ realizada mediante processo seletivo, exigida 

qualificação técnica, com divulgação e transparência, conduzido sob a orientação e supervisão do 
conselho deliberativo. 



Resolução 35/19 sobre Governança – EFPC “108”
Aprovada pelo CNPC em 20/12/2019

 O processo de autorização pelo órgão de fiscalização para ingresso de patrocinadores no regime de previdência complementar 
poderá ser realizado das seguintes formas: 

I – adesão a plano de benefícios multipatrocinado em funcionamento; 
II - criação de plano de benefícios, a qual dependerá da apresentação de estudo de viabilidade comprovando a adesão de quantidade participantes que
assegure o equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas do plano, respeitados os limites de paridade contributiva e de taxa de administração ou 
de carregamento; ou 
III - criação de EFPC, a qual dependerá da apresentação de estudo de viabilidade que comprove adesão de, no mínimo, dez mil participantes ou equilíbrio 
técnico entre receitas e despesas administrativas da entidade, respeitados os limites de paridade contributiva e de taxa de administração ou de carregamento. 
 Em relação aos benefícios decorrentes de invalidez, morte e sobrevivência, poderá ser contratada cobertura adicional junto a sociedade seguradora. 
 O órgão fiscalizador disponibilizará, no seu sitio eletrônico, modelo padrão de regulamento e de convênio de adesão. 
 A criação de novos planos decorrentes de processo de cisão ou migração poderá se dar em condições diferentes das especificadas no 

artigo anterior, cabendo ao órgão fiscalizador a determinação das exigências cabíveis nos casos específicos. 
 Com relação à estrutura organizacional das entidades patrocinadas por pessoas jurídicas de Direito Privado predominantemente 

permissionárias ou concessionárias de serviço público aplicar-se-á a Lei Complementar nº 109/2001. 
 O patrocinador concessionário ou permissionário de serviço público estará sujeito ao limite previsto no §1º do art. 6º da Lei Complementar nº108/2001, 

nos casos em que a contribuição à EFPC tenha influência na fixação do valor de suas tarifas. 
 A EFPC terá o prazo de dois anos para propor adaptação de sua organização estatutária ao disposto na Resolução, contado a partir da 

data de sua publicação. 
 Fica o órgão fiscalizador autorizado a editar instruções complementares para execução do disposto nesta Resolução. 
 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Fica revogada a Resolução CGPC nº 7, de 21 de maio de 2002 



Ingresso de Entes Federativos 
na Previdência Complementar



Entes Federativos – adesão à Previdência 
Complementar
Proposta aprovada pelo Congresso Nacional

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 12.11.2019

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(...)
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de 
previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, 
observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta 
de previdência complementar.”
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato 
de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos
regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora 
do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional.



Entes Federativos – adesão à Previdência 
Complementar



Marcação de títulos



Minuta de Resolução sobre marcação
Em discussão coordenada pela PREVIC

 Debates ocorrem no âmbito do CNPC, com proposta para revisão das normas pertinentes à marcação até o vencimento de
títulos públicos e privados;

 Normativo vigente é a Resolução CNPC 29/2018;

 O CNPC criou grupo de trabalho para debater o assunto. Atualmente o GT, liderado pela PREVIC, trabalha em uma
proposta de normativo para apresentação ao CNPC em 2020;

 Algumas motivações para o debate do assunto:

Visão PREVIC:
• Convergência com regras adotadas em fundos de investimentos;
• Critério atual induziria manutenção de taxas de juros do passivo elevadas;
• Alguns títulos mantidos a vencimento, especialmente privados de baixa liquidez, poderiam estar superavaliados.

Visão mercado:
• Normativo e práticas atuais não seriam suficientemente claras e poderiam dar margem a interpretações que

limitariam estratégias de investimentos e coloquem em risco ações das EFPC.



Minuta de Resolução sobre marcação
Em discussão coordenada pela PREVIC

O arcabouço normativo atual tornou intrinsicamente correlacionados os critérios de
precificação dos ativos, precificação dos passivos e a solvência dos planos:

Precificação de 
Passivo

Precificação de 
Ativos 

Solvência

CNPC 29 e CNPC 30 

2018: consolidação das normas e ajustes pontuais

Fonte: Abrapp/Silvio Rangel



Minuta de Resolução sobre marcação
Em discussão coordenada pela PREVIC

Proposta de alteração da Resolução CNPC 29/2018: temas abordados no GT:
 ESTOQUE: 

 Títulos Públicos Federais ou Privados: previsto possibilidade (não obrigatoriedade) de marcar títulos a mercado.

 NOVAS OPERAÇÕES: 
 “PLANOS CD”: obrigatória marcação a mercado para todos os títulos (públicos e privados)

 “PLANOS BD/CV”: 

 Títulos Públicos Federais: pode marcar na curva ou a mercado, só papéis com vencimento igual ou superior a 5 anos, 
dentro dos limites normativos de valor e prazo;

 Títulos Privados: obrigatória marcação a mercado

 OUTRAS
 Aumento de prazo para aquisição de TPF para alongamento da carteira mantida até o vencimento (30 dias)

 Mudança nas situações em que se permite a remarcação dos títulos até o vencimento para negociação

 Vedação de mudança de títulos marcados a mercado para “curva”



IMPACTOS DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA NAS 
ORGANIZAÇÕES



Principais Recados

A reforma da previdência impacta as organizações de maneira estrutural1

A estratégia de Gestão de Pessoas e de Benefícios, em especial
Previdência, precisa ser revisitada

2

Os trabalhadores precisarão, cada vez mais, de ajuda e orientação.
Este é um processo contínuo

3

O futuro reserva novas mudanças: necessidade de manter olhar atento!4



Visão Geral



Previdência 
Complementar

Previdência: 
tema número 
1 na agenda 
do país em 

2019

Índice MMPGI da 
Mercer mostra 

que sistema 
brasileiro (RGPS) 
não é sustentável 

e precisa de 
reformas para se 

equiparar a 
melhores do 

mundo

Queda 
constante e 
abrupta da 

taxa de juros 
de mercado

Retomada do 
crescimento
tem grande

impulso com 
aprovação da 
Reforma da 
Previdência

Apenas cerca 
de 

7%
dos 

brasileiros 
têm 

previdência 
complementar



MMGPI 2019
Cenários com e sem Reforma



Quão preparada sua
organização está para lidar
com os impactos da 
Reforma da Previdência?



11%

38%

33%

18%

Antes de 2000

De 2000 a 2010

De 2010 a 2015

A partir de 2015
das empresas realizaram alguma 
mudança ou atualização no Programa 
de Previdência a partir de 2015

18%Apenas

29ª Pesquisa de Benefícios Corporativos MMB
Atualizações do programa de previdência



24%
7%

Em análise, ainda sem definição Não Sim

das empresas não previram alteração ao 
benefício de previdência em razão dos 
novos tipos de contrato de trabalho que 
surgiram com a reforma trabalhista

69%

29ª Pesquisa de Benefícios Corporativos MMB
Ações programadas



Nota: Pesquisa realizada pela Mercer em 11 países com 7.000 adultos e 600 líderes sêniores.

AJ A AG O R A PAR A V I V E R  B E M  M AI S  TAR D E

A S  P E S S O A S  Q U E R E M  – E  P R E C I S A M  – D A A J U D A  
D O S  E M P R E G A D O R E S ,  D A S  E N T I D A D E S  E  D A T E C N O L O G I A

1/3 não calculou o quanto 
precisa para a aposentadoria 

e apenas 26% estão 
confiantes de que podem 

economizar o suficiente para 
a aposentadoria

26%  81%  
dos adultos se sentem 

pessoalmente 
responsáveis pela renda 

de sua aposentadoria

confiam nos empregadores 
para darem conselhos 

sólidos e independentes 
sobre planejamento, 

poupança e investimentos e 
negociar taxas.

79%  
dos empregados dizem 
que melhores benefícios 

gerais do plano de pensão 
teriam um impacto 

positivo, resultando em 
maior satisfação e 
comprometimento.

86%  

Pesquisa Global Mercer
Saudável, Próspero e Produtivo no Trabalho



Qual o caminho 
crítico a ser 
percorrido neste 
momento?



Oportunidades trazidas pela Reforma
“Roadmap”: Plano de Ação

ESTRATÉGIA
DE RH

COMUNICAÇÃO 
E EDUCAÇÃO

MODELAGEM 
DO BENEFÍCIO

FINANCIAMENTO 
DO PLANO DE 
BENEFÍCIO

INVESTIMENTOS

IMPACTOS
OPERACIONAIS



79%
dos líderes empresariais 
esperam que trabalhadores 
temporários e freelancers
substituam uma quantidade 
considerável de empregados 
com carteira assinada

Mercer – Global Talent Trends, 2019

IMPACTOS PRÁTICOS

Estratégia de RH

Com as mudanças na previdência social, as pessoas precisarão
trabalhar por mais tempo até se aposentarem, e se nada for feito
possivelmente usufruirão de benefícios menores do que dispunham
anteriormente.

• Gestão de pessoas: planos de carreira, de remuneração e políticas
de gestão estão alinhados à aposentadoria mais tarde e ao convívio
intergeracional?

• Gestão de saúde: A empresa previu um maior custo com
benefícios? As políticas de prevenção e de gestão do plano de saúde
foram adequadas?

• Gestão da previdência: O benefício complementar oferecido pela 
empresa continua atual e atraente após as reformas (trabalhista e 
previdencial)? Os custos, contribuições, coberturas e a 
modelagem do plano estão adequados?

Reforma da 
Previdência e 
Reforma Trabalhista 
reconfiguram o 
mercado de trabalho



As pessoas são as maiores impactadas pela reforma da previdência: durante a 
carreira, precisam entender as mudanças e poupar para obter um benefício no 
futuro; após, terão de gerir os recursos para que sejam suficientes para toda a 
aposentadoria.

• Conscientização: Quão preparados seus empregados 
participantes/assistidos estão para gerir suas vidas financeiras?

• Bem-estar financeiro: Dívidas, financiamentos, insegurança, baixo nível de 
poupança são elementos que estão gerando stress entre as pessoas e 
afetando sua produtividade e engajamento? Que ações a empresa ou a 
entidade pode tomar?

• Acesso: Seus empregados/participantes/assistidos possuem acesso a 
veículos que lhes permita poupar para o futuro de uma forma eficiente e de 
baixo custo?

• Educação Financeira: elemento central para indivíduos, tanto na fase 
acumulativa, para saber quanto e onde poupar, como na aposentadoria, para 
saber gerir seus benefícios

ANBIMA, 2019 – Raio X do Investidor Brasileiro, 2a Edição

66%
é o quanto subiu a 
conscientização sobre 
previdência como 
alternativa de 
investimento

IMPACTOS PRÁTICOS

Comunicação e Educação

Novo momento 
exigirá 
conscientização, 
informação e 
ferramentas



Concluída a reforma da previdência, é natural que seja necessário realizar ampla
revisão e, se for o caso, promover adequações no plano de previdência.

• Modelagem: Os planos devem estabelecer regras de transição que
contemplem as novas situações individuais na Previdência Oficial (INSS)

• Cobertura da força de trabalho: Os novos modelos de contrato de trabalho
trazidos pela reforma trabalhista estão no desenho do programa de
previdência?

• Lacunas: As novas regras introduzidas pela reforma deixarão lacunas em
relação àquilo que é oferecido pelo plano de previdência?

• Regulamento/Contrato: O Regulamento ou o Contrato do plano possui
vinculações ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS mesmo que
indiretas (idade)?

• Custeio: A reforma poderia impactar os níveis de custeio – recomenda-se a
elaboração de estudos específicos antes da implementação das mudanças29ª Pesquisa de Benefícios da Mercer Marsh Benefícios

82%
Das empresas não fizeram 
modificações no programa 
de previdência complementar 
nos últimos 5 anos

IMPACTOS PRÁTICOS

Modelagem do Benefício

O plano de 
benefícios está 
adequado às 
novas regras?



Mudanças na idade mínima e em beneficios, atrelados a queda de juros,
podem elevar custos de planos “BD” (ou com estruturas atuariais) e diminuir
níveis de reposição de planos CD/PGBL/VGBL

• Posição atuarial: O plano sofrerá alteração de modelagem?

• Nível de benefício: Os níveis de contribuição permanecem adequados em
relação ao benefício-alvo?

• Gestão de riscos: Os custos e riscos do plano estão aumentando e causando
preocupações no seu controle?

• Coberturas de riscos: Com a redução do valor dos benefícios de invalidez e
morte no RGPS, as respectivas coberturas de risco de seu plano
complementar precisam ser ajustadas?

• Benefícios pós-emprego: com mudança nos planos complementares,
passivos pós-emprego atrelados a benefícios a empregados (CPC 33) podem
sofrer oscilações.

IMPACTOS PRÁTICOS

Financiamento do Plano de Benefícios

1%
de redução na taxa de juros
de avaliação do plano (BD) 
pode representar aumentos
de  10% a 25%  nas
obrigaçoes atuariais do plano
de benefícios

Quais são os 
impactos da 
reforma sobre os 
custos do 
programa de 
benefícios?



Juros reais em patamares muito menores demandarão novas estratégias de
investimento. A reforma acrescenta desafios adicionais: os benefícios do RGPS
podem ser menores e os ciclos de acumulação tendem a ser mais longos.

• Estratégia de investimento: A forma como os recursos do plano estão
investidos é compatível com o cenário atual? Há necessidade de adotar perfis
de risco e/ou ciclo de vida diferentes para cada grupo?

• ALM, Cash-Flow Matching, Fronteira ... : A mudança nos prazos de
pagamento dos benefícios imporá alteração nas atuais estratégias e políticas
de investimentos

• Gestão do saldo na aposentadoria: As opções de investimentos na
aposentadoria garantem a manutenção do poder de compra do assistido?

• Educação Financeira: Os participantes/colaboradores possuem informação
suficiente para entender as mudanças e se adequar ao novo cenário?

IMPACTOS PRÁTICOS

Investimentos

Como o cenário de 
juros baixos 
impacta o 
ambiente da 
previdência 
complementar?



A operação e gestão de planos precisará refletir as novas regras, em especial
se houver mudanças nos planos de benefícios ou mesmo criação de novos
produtos

• Sistema previdencial: As regras de administração, benefícios e concessão
precisarão ser ajustadas nos respectivos sistemas previdenciais?

• Portais: Os portais de participantes refletem as novas regras do RGPS e, em
havendo mudanças, do plano de benefícios?

• Complexidade operacional: As mudanças de modelagem e de perfis de
plano administrados poderão ser suportadas pela estrutura atual da entidade?
Em especial, a tecnologia, os processos e a estrutura de pessoal estão
adequados?

• Custos operacionais: O Orçamento para os próximos anos prevê recursos
suficientes para realizar as adequações necessárias?

Impactos Operacionais

Quais os impactos 
diretos na gestão
do plano de 
benefícios trazidos
pela reforma?

IMPACTOS PRÁTICOS
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