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Resumo

O mercado de previdência complementar, de natureza privada, tem apresentado um crescimento 
relevante no decorrer dos últimos anos. Por se tratar de contratos de longo prazo, as entidades de 
previdência complementar (EPC) estão expostas a diversos riscos. Neste âmbito, as premissas atuariais 
se configuram como um importante instrumento, uma vez que, caso estas não se confirmem, o custo 
planejado do plano pode não ser suficiente para saldar os compromissos assumidos, resultando no risco 
de insolvência econômica. E, partindo desta preocupação, o trabalho tem como objetivo apresentar os 
diversos tipos de premissas existentes na área atuarial. Visando atingir tal objetivo, foi realizada uma 
revisão da literatura brasileira disponível sobre o tema. Optou-se por desenvolver um trabalho de caráter 
bibliográfico, por meio de consultas a livros, informativos, cartilhas e artigos que abordam a discussão 
acerca dos conceitos e desafios referentes às questões atuariais, a fim de que tais instrumentos possam, 
em sua totalidade, contribuir para uma melhor compreensão das premissas atuariais.
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Summary

The private pension market has shown significant growth in recent years. Since they deal with  
long-term contracts, private pension entities (entidades de previdência complementar –EPC) are exposed 
to various risks. In this context, the actuarial assumptions represent an important instrument since, if 
these are not accurate, the proposed cost of the plan may not be enough to pay for the commitments, 
resulting in the risk of economic insolvency. Based on this concern, this work aims to present the various 
types of assumptions existing in the actuarial field. In order to achieve this objective, a review of the 
Brazilian academic literature available on the subject was made. A bibliographical work was created 
by consulting the books, newsletters, pamphlets and articles that discuss the concepts and challenges 
concerning actuarial issues, in order that such instruments can, in their entirety, contribute to a better 
understanding of actuarial assumptions.
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Resumen

El mercado de las pensiones, la naturaleza privada, ha mostrado un crecimiento significativo en los 
últimos años. Debido a que son los contratos a largo plazo, entidades de previsión (EPC) están expuestos 
a diversos riesgos. En este contexto, las hipótesis actuariales se configuran como una herramienta 
importante, ya que, si no se confirman, el coste previsto del plan puede no ser suficiente para pagar los 
compromisos, lo que resulta en el riesgo de la insolvencia económica. Y, en base a esta preocupación, 
el trabajo tiene como objetivo presentar los diferentes tipos de supuestos en el área actuarial.  
Con el objetivo de lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión de la literatura brasileña disponible 
sobre el tema. Hemos elegido para desarrollar un trabajo bibliográfico, a través de consultas a libros, 
boletines, folletos y artículos que abordan la discusión sobre los conceptos y los retos relacionados 
cuestiones actuariales, de modo que esos instrumentos puedan, en su totalidad, contribuir para una 
mejor comprensión de los supuestos actuariales.
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Resumen

1. Introducción. 2. Utilidad de las premisas actuariales. 3. Discusión, elección y adopción de premisas 
actuariales por las entidades de previsión complementaria. 4. Clasificación de las premisas actuariales. 
4.1 Premisas actuariales económicas. 4.1.1 Tasa de inflación de largo plazo. 4.1.2 Ganancia real de 
las inversiones (tasa de interés y tasa de descuento actuarial). 4.1.3 Escala de ganancias salariales. 
4.1.4 Divisor de beneficios (factor de corrección nominal de los beneficios). 4.1.5 Límite de beneficio del 
sistema público (valor-base para complementación de los beneficios). 4.1.6 Costeo administrativo (tasa 
de administración). 4.2 Premisas actuariales demográficas. 4.2.1 Consideraciones sobre la mortalidad. 
4.2.2 Mortalidad general (biometría para grupos no específicos). 4.2.3 Mortalidad de válidos (mortalidad 
de activos – biometría para el grupo de activos). 4.2.4 Mortalidad de inválidos. 4.2.5 Entrada en 
la incapacidad. 4.2.6 Rotación (rotación de mano de obra – estadística para el grupo de activos).  
5. Consideraciones finales. 6. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução O mercado de previdência complementar, de natureza privada, tem 
apresentado um importante crescimento ao longo dos últimos anos 
(MACHADO, LIMA e LIMA, 2006). No que diz respeito à sua composição, 
tal sistema inclui as Entidades Abertas de Previdência Complementar 
(EAPC), representadas basicamente pelas seguradoras, e as Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), enfatizadas nesta 
pesquisa. As EFPCs, também conhecidas como fundos de pensão, são 
entidades sem fins lucrativos, que objetivam proporcionar benefícios 
previdenciários complementares aos seus participantes (SILVA; CHAN; 
MARTINS, 2007).

 Para a elaboração de planos previdenciários, no âmbito das EFPCs, o 
atuário se depara com uma série de questões, tais como: por quanto 
tempo o participante ou o assistido receberá o benefício? Qual será a 
rentabilidade dos investimentos? Quando se efetuará o desembolso de 
recurso do fundo? Segundo Chan, Silva e Martins (2010), os cálculos 
atuariais são, geralmente, permeados de dúvidas que estão relacionadas 
à probabilidade de ocorrência de certo evento, bem como ao período 
em que se dará e o resultado que provocará no fluxo de recursos. E tais 
cálculos são necessariamente baseados nas premissas atuariais.

 As premissas, ou hipóteses atuariais, podem ser definidas como um 
conjunto de informações estatísticas que estimam a ocorrência de 
diversos eventos, tais como os de natureza econômica (taxa de juros, 
crescimento salarial, reajuste dos benefícios do plano, indexador 
econômico, crescimento do teto do INSS etc.), biométrica (mortalidade 
de ativos, mortalidade de inválidos, entrada em invalidez etc.), além  
de outros fatores (composição familiar, idade presumida de aposentadoria 
etc.). Nesse sentido, as premissas atuariais se relacionam diretamente 
com o custo do plano de benefícios1 e com o seu equilíbrio, considerando 
que uma hipótese atuarial desvinculada ao real contexto em que está 
inserida (ambiente econômico, a massa de participantes, etc.) resultará 
em um custeio inadequado do plano e, possivelmente, em uma situação 
de déficit nas contas do fundo de pensão (Ministério da Previdência 
Social (MPS), Secretaria da Previdência Complementar2 (SPC), 2008). 
Para uma melhor compreensão, é interessante tomar como exemplo os 
planos de benefício definido3 (BD) nos quais os valores de benefícios são 
pactuados antecipadamente, em função de certos fatores demográficos 
e econômicos (tempo de serviço, idade e a inflação). Esse tipo de plano 
é caracterizado pela adoção do risco coletivo, fundamentado no conceito 
de mutualismo ou solidariedade (SILVA; CHAN; MARTINS, 2007).  
Assim, de modo geral, para que haja o efetivo pagamento dos benefícios 
futuros já definidos, as premissas atuariais devem estar em harmonia, 
ao longo de toda a vida útil do plano, com a massa de participantes e 
assistidos e, quando for o caso, com a política de recursos humanos 
da entidade patrocinadora. 

1 Plano de benefícios é o conjunto de direitos e obrigações reunidos em um regulamento (Ministério da Previdência 
Social – MPS).
2 Secretaria de Previdência Complementar (SPC): órgão do Ministério da Previdência Social que além de outros 
objetivos, fiscaliza os planos de benefícios e apresenta aos participantes e assistidos de planos de previdência 
algumas informações sobre o funcionamento de sua EFPC. (MPS; SPC, 2005).
3 Benefício definido (BD) é a modalidade de plano segundo a qual o valor do benefício contratado é previamente 
estabelecido na proposta de inscrição (Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)).
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 Vale ressaltar que não há um consenso entre os atuários quanto 
à nomenclatura dos parâmetros técnico-atuariais. Alguns órgãos, 
entidades e estudiosos da área referem-se às hipóteses ou premissas 
atuariais, admitindo o uso de ambos os termos, o que pode ser percebido 
nas publicações de Pinheiro (2007), MPS e SPC (2008), Previc (2012) 
e Previndus (2008). Outros, tais como Rodrigues (2008), Chan, Silva 
e Martins (2010) e Machado, Lima e Lima (2006) optam apenas pelo 
termo premissas atuariais, alegando que “elas designam princípios, 
pressupostos a serem seguidos pelos gestores do Plano de Benefícios 
e, portanto compromissos de gestão, e não hipóteses” (RODRIGUES, 
2008). No presente trabalho, optou-se por referir aos parâmetros  
técnico-atuariais por meio de ambos os termos, isto é, premissas ou 
hipóteses atuariais, visto que os órgãos responsáveis pela área atuarial 
referem-se aos parâmetros desta forma. 

 O modo de financiamento dos benefícios é determinado pelos cálculos 
atuariais. E, de acordo com Trowbridge (1989 apud CHAN; SILVA; 
MARTINS, 2010, p.83), “os cálculos atuariais são necessariamente 
baseados em premissas a respeito do futuro”. Pode-se citar como 
exemplo o cálculo das aposentadorias e os recursos financeiros 
necessários à cobertura dos benefícios futuros, uma vez que ambos 
são baseados nas premissas atuariais. 

 Em decorrência das dificuldades enfrentadas pelo Sistema de Previdência 
Social, atualmente o Governo tem incentivado a expansão da previdência 
privada, na qual estão inseridos os fundos de pensão, a fim de conferir 
aos cidadãos maior segurança e flexibilidade nos planos beneficiários. 
Silva, Chan e Martins (2007, p.70) explicam que: 

O sucesso dessa iniciativa depende em parte do grau de 
confiabilidade que é atribuída à gestão dos planos de previdência 
complementar, em termos da capacidade de manutenção da 
sua solvência4, principalmente pela frustração vivenciada com 
a experiência dos montepios.

 Por se tratar de contratos de longo prazo, as entidades de previdência 
complementar estão expostas a vários riscos, incluindo os riscos 
atuariais. Machado, Lima e Lima (2006, p.1) define o risco atuarial 
como aquele decorrente da “adoção de premissas atuariais que não se 
confirmem, ou que se revelem agressivas e pouco aderentes à massa de 
participantes ou do uso de metodologias que se mostrem inadequadas”. 
Isto indica que, se as premissas não se confirmarem, o custo planejado 
do plano pode não ser suficiente para honrar os compromissos 
assumidos, resultando-se no risco de insolvência econômica (DETONI; 
MOREIRA, 2011, p.10)5. 

4 Entende-se por solvência “a condição de fazer frente a suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação 
patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro” (MARQUES, p.136).
5 O estado de insolvência pode ser descrito como a “incapacidade para pagar as suas obrigações financeiras na 
data de seu vencimento, assim como quando seus ativos forem inferiores ao valor dos seus passivos” (SILVA, 2010).
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 É neste âmbito que se percebe a importância das premissas atuariais na 
gestão dos planos de previdência complementar, isto é, na manutenção 
da capacidade do fundo em saldar os compromissos futuros.  
Tendo em vista o fundamental papel desempenhado pelas premissas 
na área atuarial, o objetivo deste trabalho é apresentar as principais 
premissas atuariais, por meio de uma revisão da literatura sobre o tema.

   
2. Utilidade  As premissas são definidas e utilizadas no desenvolvimento da avaliação
das Premissas  atuarial do plano de benefícios feita pelo menos uma vez por ano
Atuariais pelo atuário. Sinteticamente, pode-se dizer que as premissas são 

utilizadas como base para mensurar o custo do financiamento dos planos 
de benefícios, ajustadas às características do conjunto de participantes 
e ao respectivo regulamento (MPS; SPC, 2008). 

 Em outras palavras, os parâmetros atuariais são utilizados nos cálculos 
das provisões matemáticas de um plano previdenciário, em função 
das quais são estimadas as contribuições e os recursos financeiros 
necessários para a cobertura dos benefícios ofertados pelos planos de 
previdência (PREVINDUS, 2008). 

 Deve-se salientar que o atuário é o profissional especializado e 
legalmente autorizado a definir as chamadas hipóteses ou premissas 
nas avaliações atuariais, por meio do uso de cálculos matemáticos, 
estatísticos e demográficos. Neste âmbito, o MPS e SPC, na Cartilha 
do Participante da Previdência Complementar (2008, p.30), ressaltam 
um aspecto importante, isto é, o período em que se faz possível analisar 
os efeitos das premissas:

[...] um plano de benefícios é elaborado para ter vigência ao longo 
de anos, possivelmente, décadas. É no transcorrer do tempo 
que as hipóteses atuariais vão demonstrar se estão adequadas 
à realidade daquele grupo específico de trabalhadores. 

 
 Nessa mesma linha, a Previc (2012, p.22) expõe que “todas as hipóteses 

atuariais utilizadas nas avaliações atuariais e respectivos fun damentos 
devem ser amplamente divulgados em linguagem simples e precisa aos 
participantes e assistidos do plano no relatório anual de informações”. 

3. Discussão, Conforme estabelecido na Resolução MPS/CGPC Nº 18, de 28 de março 
Escolha e de 2006 (D.O.U. 05/04/2006) as hipóteses biométricas, demográficas,  
Adoção de econômicas e financeiras devem ser condizentes às características 
Premissas  do grupo de participantes, assistidos e ao regulamento do plano de
Atuariais pelas benefícios. Ou seja, as Entidades de Previdência Complementar (EPC)  
Entidades de devem procurar adotar premissas adequadas à realidade na qual 
Previdência estão inseridas.  
Complementar 
 De acordo com o disposto na Actuarial Standard of Practice (ASOP) nº4, 

“as premissas atuariais, individualmente ou em conjunto, devem refletir 
o melhor julgamento do atuário”. Isso significa dizer que as premissas 
a serem assumidas são derivadas da percepção e experiência de cada 
profissional, o que leva à adoção de hipóteses diferentes de um atuário 
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para outro. Nas palavras de Chan, Silva e Martins (2010, p. 84) “cabe 
ao profissional dessa área fazer o melhor julgamento possível no âmbito 
da realidade em que está inserido”.

 Para que se obtenha êxito na escolha das premissas, estas devem estar 
em comum acordo com a entidade, com a massa de participantes e 
assistidos dos planos de benefícios e com o patrocinador, combinada 
também com variáveis econômico-financeiras. Ou seja, elas devem ser 
discutidas e escolhidas em conjunto pelo atuário e pelos patrocinadores, 
os quais devem refletir sobre a realidade da empresa patrocinadora (área 
de atuação, política de recursos humanos etc.) e da comunidade local 
(região de funcionamento), pois a definição das premissas influencia 
diretamente no equilíbrio de longo prazo do plano de benefícios 
(PREVINDUS, 2008).

 É importante ressaltar que todas as premissas adotadas na avaliação 
atuarial do plano de benefícios devem ser justificadas e arquivadas na 
EFPC, ficando à disposição da Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC). (RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 18, de 28 de março de 2006 
(D.O.U. 05/04/2006))

 De acordo com Rodrigues (2008, p.61) 

A discussão e escolha das premissas atuariais são uma tarefa 
que exige algo de arte da ciência atuarial: requer o afastamento 
do caminho preciso dos modelos matemáticos, trilhando-se 
pela natureza subjetiva das escolhas racionais. Premissas 
atuariais são elementos de cenários escolhidos para mensuração 
de encargos e receitas previdenciais segundo o modelo de 
avaliação atuarial adotado.

A busca de regularidade nas premissas atuariais não nos 
conduz a perceber consenso entre atuários, em muito por não 
haver um conjunto de normas específicas ou literatura que 
possa determinar um caminho uniforme. Atuários balizam-se 
por experiências próprias ou de escolas e, em um sentido mais 
amplo, em razão da compreensão pessoal, não havendo regras 
objetivas que deem aderência a um comportamento linear.

 Tendo em vista que as premissas possuem uma relação direta com 
o custo do plano de benefícios, a utilização de premissas atuariais 
equivocadas, ou seja, desassociadas ao real contexto no qual os 
participantes, patrocinadores e entidade estão submetidos, pode resultar 
em obrigações (contribuições e benefícios) incorretamente avaliadas 
e custos inadequados ao plano, gerando déficit ou superávit técnico6 
(PREVINDUS, 2008), bem como expor o plano a uma quantidade 
excessiva ou mínima de riscos.

6 O superávit técnico é o resultado positivo obtido da diferença entre o patrimônio líquido e os compromissos 
totais existentes no plano. Isto significa que o plano possui mais recursos financeiros do que seria necessário para 
saldar todos os benefícios, atuais e futuros, oferecidos aos seus participantes. Em contrapartida, o déficit técnico 
corresponde à diferença negativa entre os bens e direitos (ativos) e as obrigações (passivos) apuradas ao final de 
um período contábil.
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 Neste âmbito, é interessante citar o caso da Fundação Petrobras de 
Seguridade Social (Petros), onde a adoção de premissas desvinculadas 
da realidade dos participantes levou à necessidade de revisão  
das mesmas, a fim de não gerar insolvência nos planos. Este fato, que 
encontra dificuldades na realização de mudanças, é relatado por Wagner 
Pinheiro de Oliveira, presidente da Petros e do ICSS (Instituto Cultural 
de Seguridade Social):

Em relação aos planos de previdência administrados pela 
Fundação, iniciamos falando do Plano Petros, um plano  
de benefício definido, criado em 1970, que está em fase de 
reestruturação. Tem sido uma dificuldade muito grande a 
modificação e reestruturação de um plano de benefício definido, 
pois existe um histórico de avaliações atuariais com premissas 
não aderentes à realidade dos participantes.

(OLIVEIRA; KASZNAR, 2007, p.173)

 O MPS e SPC (2008) ressaltam que a legislação determina que os planos 
de benefícios realizem reavaliações anualmente, a fim de verificar se 
as hipóteses estão adequadas ao contexto em que atuam e se assim 
continuarão no futuro. Caso seja constatada alguma inadequação, 
mesmo que esta ocorra futuramente, devem ser tomadas providências 
para o ajuste das premissas, imediatamente. 

 Pellicioli (2011) faz uma observação sobre as consequências da utilização 
de premissas de caráter diferentes. Segundo o autor,

O uso de premissas mais conservadoras podem conduzir a 
custos iniciais mais elevados, embora com riscos menores 
de obter custos crescentes. A adoção de premissas menos 
conservadoras deve ser feita com o conhecimento do risco que 
elas podem não se confirmar, possibilitando que haja problemas 
de solvência em data futura. 

(PELLICIOLI, 2011, p.39)

 Portanto, as premissas atuariais serão sempre critérios a serem 
analisados considerando o bom senso. Nesse sentido, é importante 
lembrar que margens excessivas de segurança são tão graves quanto 
a tomada excessiva de riscos, pois segundo Rodrigues (2008, p. 62) 
“ambos conduzem à incapacidade de pagamento, ora de participantes 
e/ou patrocinadores, ora da própria entidade de previdência ou Plano 
de Benefício”.

 Diante desse contexto, são apresentadas a seguir critérios que devem 
ser utilizados para nortear a escolha das premissas (RODRIGUES, 
2008): 

a) Conservadorismo: uma premissa conservadora deve conduzir 
à geração de ganhos atuariais no momento presente, isto é, a 
reserva matemática (MPS, 2008)7 nesse período deve se mostrar 
superavaliada.

7 Atuarialmente, a reserva matemática é o valor dos compromissos futuros da entidade com seus participantes 
ativos e assistidos, descontado o valor das contribuições futuras. 
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b) Consistência Retrospectiva: uma premissa retrospectiva deve 
estar relacionada com a experiência do plano. Ou seja, as premissas 
atuais não devem apresentar significativas diferenças das premissas 
anteriores.

c) Consistência Prospectiva: uma premissa prospectiva deve estar 
relacionada a expectativas futuras. Isto é, os cenários de curto e 
longo prazos devem ser considerados para a escolha de premissas 
como fator de capacidade ou taxa de crescimento salarial.

d) Prudência: o atuário deve conhecer o que os outros fundos de 
pensão estão adotando como premissa para cálculo das reservas, 
a fim de que haja igualdade de informações.

e) Precisão: uma premissa deve apresentar uma diferença mínima 
entre a experiência real e o conceito adotado.

f) Flexibilidade: uma premissa deve estar dentro de um intervalo, 
de modo que possa ser modificada. Esta flexibilidade está ligada à 
tolerância em relação à realidade.

4. Classificação Segundo Pinheiro (2007) a legislação brasileira não contempla uma 
das Premissas  classificação das hipóteses utilizadas no cálculo das provisões
Atuariais matemáticas dos planos de benefícios oferecidos pelos fundos de 

pensão. E, de modo geral, no Brasil, as premissas atuariais podem ser 
classificadas sob as naturezas econômica e demográfica, como segue 
(RODRIGUES, 2008, p.62):

• Premissas Econômicas (Financeiras)
a) taxa de inflação de longo prazo;
b) ganho real dos investimentos;
c) escala de ganhos salariais;
d) indexador de benefícios;
e) teto de benefício do sistema público; e
f)  custeio administrativo.

• Premissas Demográficas (Biométricas)
a) mortalidade geral;
b) mortalidade de válidos;
c) mortalidade de inválidos;
d) entrada em invalidez; e
e) rotatividade.

• Premissas Genéricas
a) composição familiar;
b) idade presumida de aposentadoria;
c) idade de entrada no emprego;
d) idade de adesão ao sistema público de aposentadoria; e
e) opcionais formas de escolha de benefícios.
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 No que diz respeito às diferenças nas classificações das premissas 
em diversos países, observa-se que as premissas biométricas são 
consideradas não econômicas pelo Actuarial Standard Board, nos 
Estados Unidos, e são consideradas premissas decrementais no Canadá 
(CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). Entretanto, no geral, Rodrigues 
(2008, p.61) revela que “não há significativa divergência entre a prática 
utilizada no Brasil e as práticas internacionais”. A seguir, é apresentada 
uma análise individual mais detalhada sobre as variáveis econômicas 
e demográficas, não integrando o escopo deste trabalho as premissas 
genéricas.

4.1 Premissas Do ponto de vista atuarial, Rodrigues (2008) argumenta ser essencial 
Atuariais  trabalhar com previsões baseadas na economia matemática, em modelos
Econômicas econométricos consistentes ou em materiais com alto nível de rigor nos 

resultados apresentados. 

 A utilização de premissas econômicas, tais como a taxa de juros, índices 
de inflação de longo prazo, teto de benefício do sistema público etc, que 
projetem a consolidação de modelos atuariais com previsão para três, 
quatro ou cinco décadas, exige um bom conhecimento de economia e 
prudência na adoção de tais modelos.

 Rodrigues (2008, p. 65) ressalta que 

A impossibilidade de solidez no processo de escolha dessas 
premissas tende a gerar a anualização dos modelos atuariais, 
a qual tende a consolidar uma visão de curto prazo na tomada 
dos riscos atuariais e financeiros. Essa atitude acarreta grande 
variabilidade de premissas econômicas, implicando impactos 
significativos nas Reservas Matemáticas – para maior ou para 
menor –, indicando níveis de exigibilidade de ativos financeiros 
diferenciados a cada rodada das avaliações atuariais.

 Em outras palavras, isto significa afirmar que a escolha por premissas 
de longo prazo, que se apresentam mais sólidas e menos voláteis, 
conduz a resultados mais lineares, uma vez que ao ser observado 
um horizonte mais preciso pelos cálculos de reservas matemáticas, é 
possível estabelecer certa regularidade na tomada de risco. 

4.1.1 Taxa A inflação acumulada, assim como os aumentos por mérito, está 
de Inflação de intimamente relacionada com a evolução salarial. Em outras palavras,  
Longo Prazo como a taxa de inflação afeta diretamente o poder aquisitivo da moeda, 

consequentemente ela influenciará também nos reajustes salariais dos 
funcionários ativos (CARRIERE; SHAND 1998, apud CHAN; SILVA; 
MARTINS, 2010). Tendo em vista que, normalmente, nos planos BD, o 
valor dos benefícios deriva-se do salário do contribuinte enquanto ativo, 
a inflação acaba, portanto, reajustando esse valor também.
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 Para Rodrigues (2002 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.89) “essa 
taxa de inflação, por sua capacidade de deprimir ganhos salariais ao 
longo do tempo, servirá de base para cálculo do Fator de Capacidade 
Salarial”. O Fator de Capacidade Salarial (FCS), a que o autor se refere, 
é um número que varia de zero a um, sendo que, quanto mais próximo 
de zero, maior é a influência da inflação na redução do poder aquisitivo 
do salário. Ou seja, o FCS é destinado a avaliar a média real dos salários 
e benefícios entre dois períodos de tempo.

 Sinteticamente, pode-se dizer que a utilização da taxa de inflação tem 
o intuito de avaliar o valor real dos salários e dos benefícios entre um 
intervalo de tempo, que é geralmente de um ano, já que os reajustes 
não ocorrem mensalmente. Para que essa avaliação seja possível é 
utilizada, portanto, uma taxa média (FCS) que representa o valor real 
do poder de compra.

 Pinheiro (2007) afirma que o custo previdenciário dos planos das EFPCs 
é inversamente proporcional às alterações na taxa de inflação de longo 
prazo. Em suas próprias palavras “quanto maior a perda inflacionária 
futura, menor poder aquisitivo terão as remunerações e os benefícios, 
e menor será, consequentemente, em termos reais, o valor atual dos 
benefícios futuros do plano de benefícios” (PINHEIRO, 2007, p. 71).

 Perdas ao poder de compra dos salários e benefícios são impostas 
devido aos reajustes realizados a cada ano, que são determinados pela 
situação econômica do país, pela legislação do trabalho e pela política 
de recursos humanos da entidade patrocinadora. O Fator de Capacidade 
de Benefício (FCB), assim como o FCS, é um fator utilizado na estimação 
das perdas inflacionárias derivadas dos efeitos da inflação futura, a fim 
de estabelecer o valor real dos salários e dos benefícios, no decorrer 
do tempo. Em geral, o fator de determinação do valor real ao longo do 
tempo dos salários dos participantes ativos é fixado num mesmo valor 
pelo desenho dos planos de benefícios das EFPCs.

 Outro aspecto importante a se considerar refere-se aos efeitos da inflação 
sobre a reserva matemática dos planos, isto é, o índice de reajuste dos 
benefícios estabelecidos no regulamento. De acordo com Pinheiro (2007, 
p. 73):

O objetivo de estipular um indexador para a correção dos 
benefícios é a necessidade da manutenção do poder aquisitivo 
do valor pago ao participante, de modo a preservar a capacidade 
de consumo em função da elevação do custo de vida, além  
de evitar possíveis déficits atuariais nos planos de benefícios.
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 Pinheiro (2007) ainda revela que, geralmente, índices de preços ao 
consumidor são utilizados como indexadores:

Comumente, os indexadores utilizados são índices de preços 
ao consumidor que guardam relação com a estrutura de 
consumo dos participantes assistidos, que possuem uma cesta 
de consumo com maior peso para os itens de saúde e lazer e 
devem também ter abrangência geográfica e recorte de renda 
compatível com o perfil dos participantes.

(PINHEIRO, 2007, p.73)

4.1.2 Ganho Real  A premissa do ganho real dos investimentos diz respeito à rentabilidade
dos Investimentos real mínima dos recursos aplicados, necessária para fazer frente aos 
(Taxa de juros compromissos do plano de benefícios. Conforme disposto na Actuarial 
e taxa de Standard of Practice (ASOP) nº 27, “The discount rate is used to 
desconto  determine the present value of expected future plan payments. Generally, 
atuarial) the appropriate discount rate is the same as the investment return 

assumption”. (ASOP, 2007, p.5). Ou seja, a taxa estimada de ganho 
real dos investimentos é a mesma utilizada como taxa de desconto para 
determinar o valor presente do custo do plano esperado para o futuro. 

 Nobre (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.90), por sua vez, 
estabelece uma relação inversa entre a rentabilidade dos investimentos 
e o custo do plano de benefícios:

A renda gerada pelos ativos do acumulado de um plano de 
benefícios provoca uma redução no montante de recursos que 
devem ser aportados pela patrocinadora e pelos participantes, se 
for o caso, ou seja, quanto maior a taxa de retorno, considerando as 
demais variáveis constantes, menor será o custo projetado do plano.

 A Resolução MPS/CGPC Nº 18, de 28/03/2006 e suas alterações, 
estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de 
plano de benefícios de EFPCs. Dentre tais parâmetros, está a taxa de 
juros atuarial que deve, inicialmente, estar situada dentro do seguinte 
intervalo:

 - Limite superior previsto em função da duração do passivo do plano;

 - Limite inferior previsto em função da duração do passivo do plano.

 Em sua cartilha “10 Passos para Compreender a Aplicar Regras de 
Precificação e Solvência” a comissão Ad-Hoc de Solvência de Planos 
da Abrapp explica que “a taxa de juros atuarial deve ser compatível com 
a taxa de retorno esperada para os investimentos”.

 Rodrigues (2002 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 91), aponta 
os efeitos da fixação de uma taxa de juros relativamente alta:

No Brasil, consolidou-se, há muitos anos e na maioria das 
Entidades, a fixação da taxa de juros de 6% ao ano, fazendo-a 
atingir o limite superior permitido, proporcionando às entidades 
de previdência trabalhar com o nível mínimo relativo de reserva. 
Se por um lado essa opção pode trazer algumas vantagens 
para o equilíbrio atuarial do plano, no longo prazo, essa reserva 
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mínima pode gerar um gap8 entre ativos e passivos de difícil 
recomposição. A assunção de altas taxas de retorno, como é o 
caso atual dos 6% ao ano, pode expor os planos de benefícios 
a riscos pouco suportáveis no longo prazo.

 
 Comumente, é possível observar nos relatórios anuais dos fundos de 

pensão a meta atuarial9 que pode ser entendida como a premissa retorno 
dos investimentos de longo prazo. Em outras palavras, a taxa de ganho 
real dos investimentos representa a taxa efetiva prevista para o retorno 
dos investimentos, de maneira a assegurar o retorno real solicitado após 
o repasse dos efeitos da inflação (CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). 

 Para que a capitalização dos recursos seja efetiva, Chan, Silva e Martins 
(2010) argumentam que deve-se levar em conta o poder aquisitivo 
da moeda. Portanto, a consideração dos efeitos inflacionários está 
intrinsecamente ligada ao processo de capitalização. Além disso, uma 
prática comum é fazer a indexação do valor dos benefícios a algum 
índice de correção monetária.

 Neste âmbito, o autor ressalta ainda a importância da taxa real de 
juros no cálculo das provisões matemáticas, uma vez que considera o 
valor do dinheiro no tempo, concretizada no processo de capitalização 
dos recursos, elemento determinante do valor das contribuições 
que serão entornadas ao plano, de forma a cobrir o pagamento dos 
benefícios que no futuro serão pagos. Nesse sentido, a taxa real  
de juros estabelece o nível esperado de rendimento real do patrimônio 
do plano (SERPROS, 2013).

 Dessa forma, Chan, Silva e Martins (2010) apontam para o fato de que os 
recursos acumulados para pagamento dos benefícios terão rentabilidade 
equivalente à taxa de juros informada. Nessa mesma linha, Pinheiro 
(2007) também revela a importância desta premissa ao mostrar que uma 
grande parte dos compromissos assumidos pelo plano será sustentada 
com juros que o mercado financeiro estaria proporcionando (capitalizado 
a título de rentabilidade dos investimentos), sendo que a outra parte se 
dará pelas contribuições efetuadas pelos participantes e, se for o caso, 
pelos patrocinadores.

 De acordo com Pinheiro (2007, p.67), “a rentabilidade dos investimentos 
depende da gestão financeira da carteira de aplicações formada pelo 
patrimônio acumulado no plano de benefícios dos fundos de pensão”. 
Assim, para uma análise mais profunda da rentabilidade, é necessário 
examinar um período de tempo mais longo, a fim de que seja possível 
traçar uma comparação entre a rentabilidade real obtida e a rentabilidade 
mínima atuarial necessária para preservar o equilíbrio financeiro  
do plano de benefícios.

8 Gap é um termo em inglês que significa um distanciamento, separação, uma lacuna ou um vácuo. No texto em 
questão, gap significa a existência de uma diferença entre bens e direitos (ativos) e obrigações (passivos).
9 Meta atuarial é o percentual mínimo exigido pela rentabilidade dos investimentos. É um percentual que garante o 
cumprimento dos compromissos futuros, ou seja, a suplementação dos benefícios previdenciários (INFRAPREV).
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 O gestor do Plano pode aplicar os recursos garantidores em vários 
segmentos (renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, 
investimetnos no exterior, operações com participantes e imóveis), 
observando os limites impostos pela Resolução CMN nº 3.792 e suas 
alterações. Neste contexto, Pinheiro (2007, p.68) complementa:

O processo de escolha dos segmentos de aplicação e a alocação 
de recursos dentro dos planos de benefícios devem sempre 
levar em conta as condições de menor risco do investimento, 
maior rentabilidade, a necessidade de liquidez em função da 
maturidade do plano e o “casamento” entre os ativos financeiros 
e os compromissos assumidos pelo plano com pagamento dos 
benefícios. 

 É válido evidenciar que os investimentos estão condicionados à situação 
econômica do país. A fim de exemplificar, Pinheiro (2007) aponta a 
questão brasileira: 

Tanto no período em que o Brasil conviveu com altas taxas 
de inflação (1980-1993), quanto no período de estabilização e 
elevadas taxas de juros (1994-2005), a preferência dos fundos 
de pensão tem sido pelo segmento de renda fixa, principalmente 
por títulos públicos federais, que são ativos financeiros que 
financiam a dívida pública interna proporcionando altas taxas 
de juros, maior segurança e a liquidez necessária para a 
gestão previdenciária das entidades fechadas de previdência 
complementar. 

(PINHEIRO, 2007, p.68)

4.1.3 Escala A premissa de crescimento real dos salários evidencia a taxa real 
de Ganhos estimada (deduzido o efeito da inflação) com que os salários crescerão 
Salariais a cada ano, em média, durante o período de acumulação dos recursos 

no plano (SERPROS, 2014).

 Quando o plano de benefício é determinado em função dos salários, 
Pinheiro (2007) alega ser necessário estimar os salários futuros dos 
participantes, que podem sofrer aumentos por mérito pessoal, de 
carreira ou ganhos devido a produtividade do trabalho. Nos planos BD, 
por exemplo, o valor dos benefícios de aposentadoria está, geralmente, 
relacionado ao valor do salário do funcionário. Logo, a questão a ser 
analisada é o cálculo do valor do salário na data de aposentadoria, 
de um participante de certa idade no momento atual (CHAN; SILVA; 
MARTINS, 2010). 

 Os ganhos por mérito podem ser estimados através da comparação das 
diferenças de salários entre os participantes ativos de diversas idades 
e tempo de trabalho dados em determinado ano. Dessa forma, Pinheiro 
(2007, p.69) revela que “aumentos por mérito decorrente de promoções 
individuais, antiguidades tais como triênios ou quinquênios, progressão 
na carreira do plano de cargos e salários da empresa diminuem quando 
os participantes dos planos de benefícios tornam-se mais velhos”.
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 O aumento real dos salários derivados de ganhos de produtividade do 
trabalho, por sua vez, é mais difícil de ser estimado. De acordo com 
Pinheiro (2007) o nível de dificuldade aumenta quando se leva em 
consideração as recentes mudanças ocorridas em vários setores da 
economia, tais como as inovações tecnológicas e as modificações no 
processo produtivo que resultaram em diminuições na demanda por 
trabalhadores. 

 O crescimento real médio de salários, segundo Rodrigues (2000 
apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 92), “corresponde ao fator de 
atualização médio dos salários ao longo dos anos futuros deve ser, 
permanentemente, pactuado com a patrocinadora. Tem forte impacto 
sobre as reservas e custeio”. Isto significa dizer que, quanto maior for 
a taxa de crescimento real médio de salários, maior será o benefício 
planejado para a época de aposentadoria, portanto, maiores deverão 
ser as reservas para a cobertura desses compromissos. Neste âmbito 
Pinheiro (2007) complementa ao afirmar que o valor da remuneração 
do participante relaciona-se diretamente com o benefício que lhe será 
concedido futuramente e, consequentemente, com o custo do plano. 
Ou seja, quanto maior o ganho real do salário esperado, maior será 
o benefício a ser concedido e maiores serão o custo previdenciário 
estimado e a reserva matemática necessária do plano de benefícios.

4.1.4 Indexador A falta de regras no uso das premissas atuariais pode conduzir a uma 
de Benefícios  variedade de índices que corrigem o valor dos benefícios. Chan, Silva e
(Fator de  Martins (2010) evidenciam que, geralmente, os regulamentos dos planos
correção nominal de benefícios gerenciados pelas EFPCs concebem algum índice de 
dos benefícios) atualização dos benefícios, como o Índice Geral de Preços do Mercado10 

(IGP-M), Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)11, 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)12, dentre outros. 

10 Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M): reflete adequadamente a evolução de preços de atividades produtivas 
passíveis de serem sistematicamente pesquisadas (operações de comercialização no atacado, no varejo e na 
construção civil) (FGV-IBRE). É o índice mais utilizado como indexador financeiro, inclusive para títulos da dívida 
pública federal. Foi criado para ser usado no reajuste de operações financeiras, especialmente as de longo prazo 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB)).
11 Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI): refere-se à variação de preços que afetam atividades 
econômicas relativas à produção nacional e às importações. Atualmente, é utilizado contratualmente para a correção 
de determinados preços administrados. O IGP-DI tem a função de balizar o comportamento dos preços em geral 
da economia (BCB).
12 Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC): O INPC é muito utilizado em dissídios salariais, pois mede 
a variação de preços para quem está na faixa salarial de até 5 salários mínimos. O INPC é o índice balizador dos 
reajustes de salário (BCB).
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 Há também índices de correção dos benefícios pagos aos aposentados 
e pensionistas como se o participante ainda fosse ativo. Este índice, 
segundo Chan, Silva e Martins (2010), era aplicado para a aposentadoria 
do pessoal dos serviços administrados pelo Estado de São Paulo, 
conforme segue:

Art. 2º Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no 
artigo anterior [pessoal dos serviços ou repartições criados, 
mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório 
de Institutos ou Caixas de Aposentadorias e Pensões] é 
assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração 
geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às 
respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento 
geral de salários concedido sob a forma de promoções que 
abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou 
repartição. (Art. 2º da Lei Estadual nº 1.386, de 19 de dezembro 
de 1951).

 
 A legislação brasileira presume a necessidade de que o índice que 

corrige os benefícios seja apresentado claramente nos regulamentos 
dos planos de benefícios. Nesse âmbito, Rodrigues (2008) alega que os 
regulamentos devem ser flexíveis para que o índice possa ser revisado 
quando acontecer mudanças macroeconômicas, evitando, assim, a 
sobre ou subestimação de correções de benefícios em gerenciamento.

 Além disso, o índice adotado deve manter uma relação direta com 
o progresso do custo de vida e deve ser avaliado por entidades de 
competência reconhecida, eliminando-se, portanto, os índices que 
as patrocinadoras geram devido a sua potencialidade econômica ou 
financeira para ajustar os salários dos funcionários ativos.

 Chan, Silva e Martins (2010) citam uma pesquisa feita pela Tillinghast-Towers 
Perrin, denominada “Benefícios no Brasil: 2001 – 2002”, baseada em 
222 entidades. Através desta, observou-se que o índice mais utilizado 
de reajuste dos benefícios no período foi o IGP-M ou o IGP-DI, 
que representam aproximadamente 28% da amostra das entidades 
analisadas, conforme pode ser visto no gráfico dos índices de reajuste 
de benefícios (Figura 1).

 Ademais, este gráfico mostra que 19% preferem a recomposição do 
poder aquisitivo dos benefícios considerando a correção pelo reajuste 
com base no resultado dos investimentos sem mínimo garantido.  
Este resultado é preocupante, principalmente para os associados, dada 
a experiência passada com muitos montepios, em que a inflação acabou 
corrompendo o valor real dos benefícios (AFONSO, 1996, apud CHAN; 
SILVA; MARTINS, 2010).
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Figura 1 – Índices de reajuste de benefícios: 2001 – 2002

Fonte: CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 94

 Ressaltando-se o que já foi dito anteriormente, Rodrigues (2008) afirma 
que, para se preservar a capacidade de consumo dos participantes 
assistidos é necessário que o índice mantenha uma relação direta com 
a perda real dos ganhos, sendo esta ocasionada pelo aumento do custo 
de vida.

 O vínculo da correção do benefício com a correção salarial dos funcionários 
ativos da patrocinadora pode ser prejudicial para os beneficiários, sugere 
Rodrigues (2008). Esta situação pode ser observada quando é feita a 
correção das reservas de benefícios concedidos por meio de um índice 
de preços juntamente com uma taxa mínima de ganhos reais, sendo 
que esta não será repassada aos benefícios, o que pode resultar em 
superávit técnico no plano de benefícios.

 Rodrigues (2008) explica que em uma situação na qual a correção 
salarial dos empregados é inexistente ou inferior ao índice de preços 
utilizado, haverá uma tendência à ocorrência de superávit no plano  
de benefícios, que, apesar de ser bem aceito por administradores, é 
errado na visão da gestão.

 É importante ressaltar que este índice deve ser conhecido e aceito por 
todos os intervenientes (participantes e administradores) do plano de 
benefícios. Essa medida evita a ocorrência de processos judiciais que 
ensejam a recomposição de eventuais diferenças entre correções, ainda 
que estas tenham alguma justificativa (RODRIGUES, 2008).
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 Segundo Rodrigues (2008), a escolha dos índices, que irão compor a 
meta atuarial, deve ser orientada por alguns requisitos:

a) Não se deve adotar índices que expressem variações salariais nas 
patrocinadoras, uma vez que os fundos de pensão e patrocinadores 
se apresentam desassociados dos compromissos de correção 
nominal de benefícios e salários.

b) Deve-se adotar índices que consideram a inflação do custo de vida 
(IPC), como INPC, IPC-DI, IPC-A e IPC-Fipe, ou, em última instância, 
um mix entre eles, de preferência expressados de maneira clara e 
objetiva aos associados.

 Neste âmbito, é importante ressaltar que deve-se ir ao encontro do índice 
que expresse da melhor forma as variações médias do custo de vida, 
de acordo com a classe de renda em que o participante se encontra.

4.1.5 Teto Algumas EFPC ofertam planos do tipo benefício definido que vinculam 
de Benefício do o valor que irá complementar a aposentadoria ao valor do benefício 
Sistema Público (ou do teto) da Previdência Oficial Básica (INSS). 
(Valor-base para 
complementação  De acordo com Pinheiro (2007), a principal finalidade das EFPCs é ofertar
dos benefícios) um benefício de aposentadoria e pensão que complemente o benefício 

concedido pela Previdência Oficial Básica (Previdência Social).  
Dessa forma, o valor do benefício do regime público afeta no valor dos 
custos da aposentadoria complementar.

 É nesse contexto que se faz o uso da premissa do Teto de Benefícios do 
Sistema Público, uma vez que ela determina o valor-base, oferecido pelo 
plano, a ser concedido a título de complementação de aposentadoria 
pública. Em outras palavras, esta premissa objetiva estimar os benefícios 
da Previdência Social, bem como os benefícios dos participantes 
dos planos que utilizam o teto de benefício do sistema público como 
parâmetro de cálculo das reservas.

 Segundo Nobre (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.94),

No plano de benefício definido, caso o regulamento estabeleça 
que o benefício deve complementar a aposentadoria pública, 
mantendo a mesma remuneração da fase ativa, na hipótese de 
o sistema público diminuir o valor do teto de benefício, mesmo 
respeitando os direitos adquiridos, será necessário um ajuste 
no valor das contribuições futuras ao plano, de forma a garantir 
o equilíbrio atuarial do plano ou alterar o regulamento do plano.

 Dessa forma, como observam Chan, Silva e Martins (2010) e Pinheiro 
(2007), o atrelamento de benefícios previdenciários complementares ao 
teto de benefício do sistema público de aposentadoria representa um 
considerável fator de risco para o equilíbrio financeiro dos fundos de 
pensão. Como afirma Rodrigues (2008), a diminuição do teto de benefício 
da Previdência Básica Oficial pode resultar em uma necessidade maior 
de reservas matemáticas, provavelmente sem recursos imediatos de 
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cobertura para uma mudança. Ou, ainda, como complementa Pinheiro 
(2007), o aumento do valor do benefício do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) pode levar a uma redução das reservas matemáticas 
demandadas para o pagamento dos benefícios complementares 
ofertados pelos planos previdenciários dos fundos de pensão.

 Por essa razão, existe uma grande preocupação quanto à maneira de se 
utilizar esta premissa, pois como argumenta Chan, Silva e Martins (2010, 
p.94) “[...] incorpora ao cálculo atuarial uma variável de difícil estimativa, 
atrelada ao risco legal. Valendo lembrar que, nos últimos anos, foram 
introduzidas expressivas mudanças na fórmula de cálculo do benefício 
do INSS”. Um exemplo de alteração na metodologia do cálculo de planos 
de benefício complementar aconteceu com a reforma na previdência 
social para os funcionários do setor privado, mediante a Emenda 
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998. Com a modificação 
da constituição, o salário de benefício de cada participante ativo passou 
a ser determinado não somente por parâmetros de elegibilidade, mas 
também com base no tempo de contribuição e esperança de vida.

 É notório que o valor teto de benefício de aposentadoria social estipulado 
pelo regime geral da previdência social tem sofrido várias oscilações 
desde a publicação da EC n° 20/98. Segundo Pinheiro (2007, p.70) 

A solução encontrada pelos fundos de pensão acerca das 
flutuações no valor de teto do INSS, por conta da situação fiscal 
do país, tem sido a desvinculação do benefício complementar 
em relação ao benefício do regime geral da previdência social, 
a partir do atrelamento dos benefícios oferecidos pelos planos 
das entidades fechadas de previdência complementar a um 
valor de referência interno do próprio fundo e por ele atualizado 
monetariamente, conforme disposição no regulamento do plano 
e conhecimento de todos os participantes, de modo a evitar que 
fatores exógenos interfiram no volume de reservas matemáticas 
necessárias para pagar os benefícios previdenciários.

 Ou seja, alguns fundos de pensão encontraram uma solução para 
essa questão ao vincular o complemento de aposentadoria a um valor 
equivalente ao teto de benefícios, mas que a ele não esteja submetido. 
Segundo Rodrigues (2008) esse valor de referência interno é corrigido 
pelo próprio fundo de pensão por meio de uma regra conhecida pelos 
associados; de preferência, tal regra deve ser a mesma que corrige os 
salários dos participantes. 

 Essa medida, em contrapartida, pode não ser favorável para os 
associados ao ser indicada para a gestão do plano de benefícios.  
De acordo com Rodrigues (2008), a desvantagem se dá pelo fato de 
que a redução do benefício do sistema público, resultante da diminuição 
do teto de benefícios, repassa para os associados o ônus da perda do 
complemento, existindo uma discrepância entre o que o sistema público 
oferta e o que o plano de benefícios utiliza como base para calcular o 
complemento.
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 Devido à vinculação do plano de previdência complementar com a 
previdência social representar um fator de risco nos procedimentos 
gerenciais das EFPCs, Pinheiro (2007) sugere que haja uma rigorosa 
gestão financeira atuarial das premissas utilizadas nos fundos de 
pensão. Na visão de Rodrigues (2008, p.77)

Esta premissa pode se tornar o elo de maior fragilidade às quais 
estão sujeitos os planos de benefício definido. Vinculados a 
fatores de risco pouco controláveis – risco Brasil, risco fiscal e 
risco INSS – eles geram incertezas cujas consequências podem 
trazer problemas de gestão. 

 Sabe-se que são poucas as alternativas, referente ao modelo BD, 
que assumem riscos exógenos ao fundo de pensão. As alternativas 
sintetizam-se em repassar os riscos aos associados ou mantê-los sob a 
incumbência do fundo de pensão, com a possibilidade de ocorrer reflexos 
diretos nas patrocinadoras, que, por sua vez, poderão ser convocadas 
a fazer contribuições ou aportes extraordinários a fim de cobrir ativos, 
caso estes sejam insuficientes. À guisa de exemplo, é interessante 
tomar um caso hipotético, no qual um indivíduo contrata um plano de 
previdência complementar do tipo BD. No regulamento, fica estabelecido 
que o benefício deve complementar a aposentadoria pública, mantendo 
a mesma remuneração da fase ativa. Ou seja, o cliente deseja obter 
uma aposentadoria de R$5500 (benefício definido), sendo que, deste 
valor, R$4000 será pago pelo INSS e R$1500 será coberto pelo fundo 
de pensão. Na hipótese de o sistema público diminuir o valor do teto de 
benefício para R$3500, o sistema complementar assumirá o pagamento 
de R$2000, uma vez que o plano é do tipo BD. Neste contexto, 
aumentam-se as obrigações do fundo de pensão com o seu cliente. 
Porém, o ônus dessa alteração será repassado ou para o contribuinte, 
que sofrerá um ajuste no valor das contribuições futuras ao plano, ou 
para a patrocinadora, que terá de fazer aportes extraordinários para o 
fundo de pensão, a fim de cobrir os futuros benefícios estabelecidos 
no contrato. Ademais, uma outra solução seria realizar modificações no 
contrato firmado com seu cliente, diminuindo o benefício definido.

4.1.6 Custeio Esta premissa corresponde ao custo de gestão da entidade administradora 
Administrativo dos planos de benefícios. Tais gastos decorrentes da administração 
(Taxa de  correspondem a um percentual que incide sobre as contribuições
administração) pessoais e/ou patronais vertidas ao plano (RODRIGUES, 2008). 
 
 A Resolução MPS/CGPC nº 29, de 31/08/2009 dispõe sobre os critérios 

e limites para custeio das despesas administrativas pelas EFPCs, como 
podemos observar em seu artigo 6º:

“Art. 6º O limite anual de recursos destinados pelo conjunto 
dos planos de benefícios executados pela EFPC de que 
trata a Lei Complementar Nº 108, de 2001, para o plano de 
gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, 
participantes e assistidos, é um entre os seguintes:
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I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).”

 
 Uma observação interessante é que há a possibilidade de a patrocinadora 

custear uma parcela das despesas administrativas. Segundo a pesquisa 
realizada pela Tillinghast – Towers Perrin, denominada “Benefícios 
no Brasil: 2001-2002”, observou-se que o número de empresas que 
dividem o custo administrativo do plano de previdência com o empregado 
permanece crescente.

 Mitchell (1996 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010) realizou um estudo 
baseado nos planos de previdência privada nos Estados Unidos. E neste 
estudo foi revelado que, em 1992, os planos de benefícios definido (BD) 
apresentaram um custo maior por participante do que aqueles planos de 
contribuição definida (CD), sendo considerado somente os planos com 
um único patrocinador. Contudo, não se pode dizer que os planos do 
tipo BD apresentam despesas administrativas mais altas que os planos 
CD pois, como argumenta Rabelo (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 
2010), o total dos gastos são compostos pelo tamanho do plano, pelas 
características e opções de investimento do plano, pelo comportamento 
dos participantes e, finalmente, pela rotatividade do portfólio.

 De acordo com Rodrigues (2008, p.78),

A consequência direta do custeio administrativo reflete-se na 
formação do Fundo Administrativo. Como, em geral, entidades 
e Planos de Benefícios não têm contribuições oriundas  
de participantes em benefício e pensionistas, há necessidade 
estratégica de se gerarem recursos para suprir o custeio da 
entidade quando o fluxo de caixa previdencial for negativo ou 
cessarem as contribuições.

 Por meio do que foi até aqui exposto, podemos ressaltar a importância 
dessa premissa no cálculo atuarial dos planos BD, uma vez que as 
contribuições vertidas ao plano deverão ser suficientes para honrar os 
compromissos com os benefícios futuros e os custos de administração.

4.2 Premissas As premissas demográficas são utilizadas na projeção das futuras 
Atuariais populações ativa e assistida do plano de benefícios. Em outras palavras,  
Demográficas esta classe de premissas objetiva estimar a expectativa de vida da 

massa de participantes e de beneficiários, a possibilidade de invalidez 
dos participantes antes de atingir a idade de aposentadoria e, ainda, 
estimar o risco de desligamento ou desistência do participante do plano. 
Segundo Rodrigues (2008, p. 82),

Elas nos remetem ao conceito primário da Ciência Atuarial. Além 
disso, interferem no modelo de risco sob a ótica da extensão e 
da higidez da vida humana em várias dimensões, procurando 
refletir, com a máxima acuidade, o comportamento biométrico 
do grupo sob a responsabilidade do atuário.

 
 Devido ao princípio dos riscos que envolvem, tais premissas não se 

diferem das demais, visto que devem lidar com incertezas quanto ao 
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futuro. Vale lembrar que a adoção de tábuas biométricas de mortalidade, 
invalidez ou rotatividade de mão de obra deve manter uma íntima relação 
com o comportamento real do grupo sob observação.

4.2.1 Considerações A mortalidade é uma variável de grande utilidade no cálculo do valor atual 
sobre a Mortalidade dos benefícios que serão pagos futuramente, “cujo evento gerador pode 

ser a morte, produzindo o benefício de pensão por morte, como também 
pode ser a sobrevivência, ocasionando o benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição ou idade” (PINHEIRO, 2007, p.73).

 Quanto às tábuas de mortalidade, Pinheiro (2007) revela existir diversos 
tipos, algumas elaboradas para a mensuração dos prêmios de seguros, 
como a CSO-58 (tábua construída pela “Commissioners Standard 
Ordinary Insurance/US”), utilizadas em grupos que apresentam maior 
mortalidade, e outras voltadas para o cálculo de anuidades, como a 
AT-49 (Annuity Table, elaborada por Roger Scott Lumsden, em 1949), a 
AT-83 e a AT-2000, que trabalham com grupos populacionais de maior 
longevidade. Neste contexto, cabe ressaltar que existem tábuas de 
mortalidade brasileiras construídas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), tais como a IBGE 2011-Extrapolada para as idades 
acima de 80 anos – Ambos os Sexos. E conforme o disposto no Art. 2º 
do Decreto nº 3.266, de 29 de novembro de 1999, o IBGE deve divulgar 
no Diário Oficial da União, anualmente, a Tábua Completa de Mortalidade 
para a população brasileira total, referente ao ano anterior.

 Neste âmbito, Gomes (2008, p.2) ressalta que “o Brasil ainda é deficitário 
com relação a tábuas de vida para grupos populacionais específicos, 
levando o regime previdenciário brasileiro a utilizar tábuas que refletem 
experiências demográficas antigas ou de outras populações”.

 Pinheiro (2007) observa que grupos de participantes de planos de 
benefícios apresentam uma experiência de mortalidade menor do que 
a do grupo que compõe a população em geral do país. Esta diferença, 
segundo o autor, pode ser explicada pelo fato de este último grupo possuir 
condições de saúde diversas, enquanto em um grupo fechado do fundo 
de pensão, é exigido dos participantes um nível mínimo de saúde.

 No entender de Pinheiro (2007), outra distinção sobre a variável que é 
digna de atenção refere-se à mortalidade de válidos e inválidos. O autor 
explica que, para o caso de válidos, a tábua parte de um grupo inicial 
de pessoas válidas para calcular a quantidade delas que chegará viva 
nas idades seguintes. Inversamente, para os inválidos, a tábua parte 
de um grupo de pessoas inválidas para determinar a parcela delas que 
atingirá as idades seguintes. 

 Pinheiro (2007) expõe que, em fundos de pensão, a hipótese de 
mortalidade apresenta grande sensibilidade e se relaciona diretamente 
com o valor atual dos benefícios futuros. Em suas próprias palavras “isso 
significa que, ao se utilizar tábuas de mortalidade com maior longevidade 
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para um determinado grupo, ter-se-á como efeito esperado uma elevação 
no nível das reservas requeridas” (PINHEIRO, 2007, p.74). 

4.2.2 Mortalidade A mortalidade geral diz respeito às ocorrências observadas em uma 
Geral (Biometria população, sendo as pessoas desse grupo aptas ou não a trabalhar.  
para grupos Normalmente, ela é utilizada para aferir a mortalidade de grupo 
não específicos) de aposentados, cuja causa do recebimento do benefício não seja 

consequente de invalidez.

 Sendo assim, esta premissa retrata a influência da mortalidade dos 
participantes do grupo segurado na elaboração dos custos nos seguros 
sociais ou privados. Um recurso efetivo para medir esses custos é 
a tábua de mortalidade (ou tabela de mortalidade, ou, ainda, tábua 
biométrica) (RODRIGUES, 2008). 

 Por intermédio da tábua, a premissa de mortalidade geral é capaz 
de estimar a sobrevivência dos participantes ativos, assistidos e dos 
beneficiários e calcular o valor atual das despesas com o pagamento 
de aposentadorias, pensões e pecúlios13 por morte, com exceção dos 
inválidos. A tábua biométrica também pode ser utilizada como parâmetro 
para a conversão de saldos de conta de participante em renda de 
aposentadoria.

 Segundo Rodrigues (2008, p. 82) 

A necessidade de se estabelecer uma tábua biométrica 
específica a subgrupos segurados (ativos, aposentados, grupos 
com serviço passado, grupos migrados entre planos etc.) será 
oportuna quando estes grupos se mostrarem heterogêneos 
quanto ao risco que representam. Via de regra conclui-se que 
a mortalidade de ativos será menos gravosa, dada a constância 
de exames de admissão ou periódicos por imposições legais.

 É fundamental que as tábuas de mortalidade representem a real 
mortalidade à qual o grupo segurado está exposto. A utilização de 
tábuas de mortalidade incompatíveis com os riscos que tentam expressar 
pode minorar ou majorar reservas matemáticas e custos de planos de 
benefícios, gerando, portanto, desequilíbrios estruturais que, por sua 
vez, dificultam a cobertura dos compromissos no curto prazo.

 Com o intuito de eliminar desequilíbrios, o Conselho de Gestão  
de Previdência Complementar (CGPC) fez a edição da Resolução nº18, de 
28 de março de 2006, no item 2 das Bases Técnicas, determinando que:

A tábua biométrica utilizada para projeção de longevidade dos 
participantes e assistidos do plano de benefícios será sempre 
aquela mais adequada à respectiva massa, não se admitindo, 

13 O pecúlio, em termos escritos, é qualquer soma de dinheiro acumulada a título de reserva. Por extensão, a palavra 
passou a designar o patrimônio deixado pelo contratante ao seu beneficiário (Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida – FENAPREVI). A definição brasileira para o Pecúlio está estabelecida no Art. 22, § 1º, do decreto 
nº 81.402/78, regulador da Lei 6435/77: § 1º Pecúlio é o capital a ser pago de uma só vez ao beneficiário, quando 
ocorrer a morte do subscritor, na forma estipulada no plano subscrito. 
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exceto para a condição de inválidos, tábua biométrica que 
gere expectativas de vida completa inferiores às resultantes da 
aplicação da tábua AT-83. 

 No caso em que os planos utilizam a tábua biométrica segregada 
por sexo, o critério definido deverá ter por base a expectativa de vida 
completa ponderada entre homens e mulheres.

 Neste âmbito, é interessante ressaltar que, atualmente, o mundo tem 
presenciado uma expressiva mudança demográfica. Segundo Silva 
(2009), após o período pré-industrial foi observado um conjunto de 
mudanças que resultaram em uma redução considerável nos níveis  
de mortalidade e morbidade, iniciado nos países desenvolvidos e 
estendido gradualmente para outros locais do mundo. Ademais, Omran 
(1971, apud SILVA, 2009) afirma que o aumento da esperança de vida 
ao nascer de 20 para 80 anos ou mais ao longo do tempo, possui 
como características subjacentes alterações no padrão da mortalidade. 
A tendência da mortalidade observada no Brasil segue o modelo 
denominado por Omran (1971 apud SILVA, 2009) de contemporâneo 
ou atrasado, ou seja, uma transição recente e ainda por terminar, uma 
vez que o início do declínio efetivo da mortalidade foi observado apenas 
na década de 1940, consequência da importação de medidas de saúde 
pública e tecnologia médica. Nas palavras de Silva (2009, p.33),

Observou-se no Brasil um declínio da Taxa Bruta de Mortalidade 
de 18/1000 para algo entre 6/1000 e 8/1000, entre 1940 e 1980. 
Além da mortalidade infantil, que decresceu de 160/1000, em 
1940, para 85/1000 em 1980, e 24/1000 em 2005. 

Ao mesmo tempo, já é possível perceber o declínio da mortalidade 
em idades avançadas, com aumento da esperança de vida livre 
de incapacidades (Camargos et al., 2006), ou seja, apesar de já 
ter ingressado na fase de predomínio das doenças degenerativas, 
a população brasileira ainda experimenta alta mortalidade por 
doenças infecciosas, o que se deve principalmente às grandes 
desigualdades observadas dentro do território brasileiro.  
Esse padrão mostra que ainda há espaço para um declínio 
significativo da mortalidade da população brasileira.

 Esse fato pode ser traduzido em tábuas biométricas com valores menores 
de probabilidade de morte e valores maiores de expectativa de vida.  
As tábuas AT-49 e AT-83, por exemplo, são de experiências americanas, 
no ano de 1949 e 1983 e, portanto, a sua utilização pode subestimar o 
tempo de vida dos indivíduos, uma vez que a mortalidade da população 
está em constante declínio.

 
 Nos fundos de pensão a prática da premissa da mortalidade geral 

concentrou-se no uso de tábuas, como as do tipo Group Annuity Mortality 
Table (GAM), Annuity Table (AT) e Uninsured Pensioner Mortality Table 
(UP). Tais tábuas sofrem algumas adequações em relação à forma 
como foram concebidas, ou seja, elas são agravadas ou suavizadas, 
com o intuito de aproximar da mortalidade que se é observada no grupo 
segurado.
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4.2.3 Mortalidade Nos planos do tipo BD, o valor das contribuições de cobertura 
de Válidos  dos benefícios futuros é determinado considerando o número de
(Mortalidade participantes que serão elegíveis para o seu recebimento. Dessa forma,
de Ativos – o evento morte se configura como um dos fatores que afetam a 
Biometria  elegibilidade do benefício. Embora a morte seja um evento certo, é
para o grupo  composta de incerteza quanto ao momento em que ocorrerá, implicando
de ativos) variações tanto no montante de recursos vertidos ao plano, decorrentes 

de contribuições dos ativos, como no fluxo de saída do fundo, oriundo 
da expectativa de vida dos inativos e beneficiários. Essa é a principal 
variável aleatória da Atuária Ramo Vida.

 Neste contexto, Chan, Silva e Martins (2010, p.96) alertam que

Dados os impactos dessa variável na estruturação do plano de 
benefícios, depreende-se que eventuais desvios de estimativa 
devem ocasionar reflexos significativos no equilíbrio dos planos. 

 No que concerne à utilização de tábuas biométricas, a Resolução CGPC 
11/2002, alterada pela Resolução CGPC 18/2006, permite que entidades 
de previdência no Brasil realizem agravamentos ou desagravamentos 
nas tábuas, porém estes devem ser uniformes ao longo das idades.  
O intuito deste procedimento é aproximar as tábuas das ocorrências de 
eventos (mortalidade, entrada em invalidez etc.) observados na realidade 
vivenciada. De tudo, a Comissão Técnica Nacional de Atuária (CTNA) 
faz uma observação: 

O conceito técnico mais importante é que, independente  
de o fundo de pensão elaborar ou não a sua própria tábua  
de mortalidade, sejam realizados estudos de aderência, de modo 
que o acompanhamento contínuo da evolução desta hipótese 
atuarial sinalize o momento adequado para a alteração deste 
parâmetro, esteja o plano de benefícios registrando superávit 
ou déficit. 

(Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV)

 A tábua biométrica a ser utilizada para medir o subgrupo de ativos não 
se diferencia conceitualmente do que foi estudado sobre a mortalidade 
geral. Rodrigues (2008, p.85) ainda aponta certa flexibilidade quanto 
ao uso das tábuas: “O atuário pode optar por usar para o subgrupo 
de ativos a mesma tábua utilizada para o subgrupo de aposentados, 
devendo, conforme o caso, observar os multidecrementos da entrada 
em invalidez, rotatividade etc.”

 Segundo Pinheiro (2007, p.74), pela legislação brasileira, que passou 
a vigorar em março de 2006, a tábua de mortalidade de válidos “tem 
como parâmetro a expectativa de vida completa igual ou superior, no 
mínimo, àquela estabelecida pela tábua AT-83 – antes, pela Resolução 
CGPC nº 11, de 21 de agosto de 2002, era a tábua AT-49”.
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 As perspectivas das seguradoras e fundos de pensão quanto ao risco que 
está sob sua responsabilidade são diferentes, visto que garantem riscos 
complementares: enquanto as seguradoras indenizam ocorrências de 
falecimento, os fundos de pensão responsabilizam-se pelos benefícios 
por sobrevivência. Portanto, os riscos de ambas as entidades não devem 
ser sustentados pela mesma tábua biométrica para a mesma população, 
uma vez que, “apesar de representarem riscos complementares, 
não oferecem, enquanto instrumento isolado, garantia de solvência” 
(RODRIGUES, 2008, p.86).

4.2.4 Mortalidade Essa premissa expressa a probabilidade de falecimento dos participantes 
de Inválidos inválidos no grupo segurado. Está intrinsecamente relacionada à 

Provisão de Benefícios Concedidos, visto que corresponde a um fator 
decremental das obrigações do plano. Tal premissa, nas palavras de 
Rodrigues (2008, p.89) “deve dar funcionalidade efetiva sobre a Reserva 
de Benefícios Concedidos, reduzindo-a pela cessação do benefício ou 
pela concessão de pensão por morte de participante inválido, quando 
este benefício for menor que o valor da aposentadoria”.

 O estudo da área previdenciária indica a premissa de mortalidade de 
inválidos como de baixa consistência, isto é, com estimativas fragilizadas 
e passíveis a uma margem de erro mais significativa (RODRIGUES, 
2008). Esse fato é decorrente da pouca disponibilidade de análises 
estatísticas de grupos segurados, da escassez de estudos customizados 
para o ambiente nacional e muito menos estudos para segmentos 
setoriais e, consequentemente, a pouca disponibilidade de dados para 
a construção de tábua de mortalidade de inválidos. 

 Dessa forma, Pinheiro (2007, p.74) explica que para a mortalidade deste 
grupo, “a regulamentação da previdência complementar não exige uma 
tábua como limite máximo de probabilidade de mortalidade de inválidos”.

 As taxas de mortalidade de inválidos, considerando o sexo e a idade, 
são normalmente maiores que as observadas para indivíduos não 
inválidos. Há, contudo, uma característica observada por Galé (1942, 
apud RODRIGUES, 2008, p.90), ao dizer que

[...] à medida que transcorre o tempo, (a taxa de mortalidade de 
inválidos) vai se aproximando de modo comum, à (mortalidade) 
normal (de válidos). O organismo se acomoda, pouco a pouco, 
as suas novas condições de vida. A curva da mortalidade de 
inválidos – classificada por idade à entrada e por antiguidade – 
toma, assim, uma forma parecida à dos que entram no seguro 
sob seleção, ainda que em sentido inverso: aqui a mortalidade 
decresce em vez de crescer.

 De acordo com Chan, Silva e Martins (2010) a entrada no estado de 
invalidez pode ser dada por uma variedade de causas, dificultando a 
construção da curva de mortalidade de inválidos. A fim de exemplificação, 
pode-se citar um fato pouco aceito no passado recente: determinadas 
doenças físicas e emocionais podem levar à aposentadoria por invalidez, 
agravando as Tábuas de Entrada em Invalidez sem necessariamente 
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agravar, na mesma proporção, as taxas de mortalidade dos inválidos. 
Segundo Chan, Silva e Martins (2010, p.91) “essas doenças não 
aceleram a mortalidade e o segurado pode manter-se longevo a despeito 
de seu estado de invalidez. O uso, portanto, de tábuas não aderentes 
ao segmento segurado tende a divergir dos riscos realizados”.

 Nos fundos de pensão, a prática desta premissa baseia-se na 
utilização de tábuas biométricas, como as produzidas pelos antigos 
IAP (IAPB-57 e IAPC), Hunter MI (Arthur Hunter) e RRB-44 (Railroad 
Retirement Board), entre outras menos utilizadas. Comumente se usa 
agravamentos/desagravamentos, de acordo com as ocorrências efetivas 
de mortalidade e as observações depuradas pelos atuários. Na visão de 
Chan, Silva e Martins (2010) esta medida objetiva solucionar problemas 
de temporalidade e setorização de riscos, visto que existem poucas 
pesquisas relevantes nesse campo.

4.2.5 Entrada Como o próprio nome sugere, esta variável aponta a quantidade 
em Invalidez de indivíduos expostos ao risco de invalidar antes de alcançar  

a idade seguinte. A premissa de entrada em invalidez determina a 
probabilidade de uma pessoa ativa se invalidar e, uma vez inválida,  
a probabilidade de recuperação ou de falecimento, estimando, assim, 
o montante das obrigações do plano de benefício (CHAN; SILVA; 
MARTINS, 2010).

 De acordo com Rodrigues (2008), na prática observa-se que o risco de 
invalidez é um dos mais difíceis de se estimar rigorosamente, visto que 
há certa dificuldade de se fazer a apuração correta quando uma pessoa 
é inválida ou não.

 O conceito de invalidez considerado nos fundos de pensão vem sofrendo 
mudanças ao longo do tempo. Rodrigues (2008, p. 87) explica:

O conceito de invalidez vem se modificando ao longo dos anos. 
Há um século, quando se declarava um trabalhador inválido, 
isso decorria da objetiva percepção de um estado de invalidez 
por decorrência da perda parcial ou total de membros, da 
incapacidade visual extrema, das doenças respiratórias etc.  
A invalidez, no entanto, transformou-se em direção a princípios 
não tão severos como os citados.

As doenças modernas, com possibilidade de recuperação, 
passaram a dar causa a processos de aposentadoria por 
invalidez, mudando bastante o conceito até então adotado.

 Dessa forma, a invalidez pode ser temporária, permanente, parcial ou 
total. Alertando para a grave situação, o autor aponta a imprecisão 
estatística e a baixa clareza conceitual da invalidez como fatores que 
podem estar modificando essa premissa em um elo relativamente frágil 
das avaliações atuariais.
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 Um fato interessante revelado por Pinheiro (2007) é que algumas 
tábuas de entrada em invalidez já reproduzem a experiência de 
morbidez, isto é, retratam o número de indivíduos expostos ao risco 
de adquirir doenças, o que causa o afastamento do trabalho e o ensejo 
ao benefício temporário de auxílio-doença. Ademais, a invalidez 
impacta diretamente no custo das aposentadorias. Logo, quanto maior 
a probabilidade de entrada em invalidez considerada para o plano, 
maior será o valor da reserva matemática necessária para cobrir os 
benefícios previdenciários por invalidez.

 As chances de uma pessoa entrar em invalidez são decorrentes de 
diversos fatores. MILLER & COURANT (1972 apud RODRIGUES, 2008, 
p.87) esquematizam quatro fatores principais:

a) Características Pessoais: por observação, percebe-se que a 
idade, o sexo e a saúde física podem afetar de modo decisivo 
a ocorrência de invalidez e a sua duração. Indiretamente, 
são componentes de influência as emoções e características 
neurológicas dos indivíduos. Os riscos do trabalho, clima, 
contexto social e local de moradia são, também, fontes de 
influência, capazes de atuar decisivamente para a formação, 
duração e recuperação de invalidez.

b) Influências Externas: decorrem de fatores que fogem ao 
controle do indivíduo, como as condições macroeconômicas, 
oportunidades de emprego, ações sociais e ingerências 
políticas. São fatores capazes de causar reações pessoais 
que levem à doença e, consequentemente, haja baixa 
disponibilidade de recursos assistenciais para recuperação.

c) Ciclos Econômicos: referem-se às condições econômicas 
com relação ao baixo nível de empregos e empregabilidade. 
No Brasil, os Planos de Benefícios que estão ligados à 
contemplação da Previdência Oficial Básica tendem a sofrer 
todos os impactos negativos das políticas econômica, social 
e fiscal dos governos.

d) Predisposição à Invalidez: algumas pessoas, sob condições 
idênticas de riscos aos quais seu grupo social está exposto, 
têm inata predisposição a contrair doenças mais agudas e 
a sofrer mais problemas médicos que outras, apresentando 
maiores chances de se invalidar.

 A prática desta premissa nos fundos de pensão consolidou o uso de 
tábuas de entrada em invalidez. Geralmente adotam-se tábuas não 
relacionadas ao mercado de empregos – e riscos – e a temporalidade, 
aos quais os planos incluem.

 Segundo Rodrigues (2008, p.88) “mesmo que se aceite a existência 
de uma alta volatilidade na taxa de invalidação e se saiba que a taxa 
de recuperação de invalidez tenha natureza mais estável, pouco se 
considera esse fato na tomada do risco.”
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 Gomes (2008, p.62) revela que as tábuas de entrada em invalidez 
utilizadas pelos regimes previdenciários brasileiros “ref letem 
experiências demográficas antigas”, como a Álvaro Vindas, Hunter 
El (Arthur Hunter), Light, IAPB, Behm 1887, TASA-27, RRB (Railroad 
Retirement Board) Modificada, Zimmermann Michzugs personal, além 
de experiências apuradas por empresas de consultoria. 

 A avaliação atuarial leva em consideração o risco agregado do 
grupo, devido à dificuldade de se considerar o risco de cada um dos 
participantes. Sendo assim, Rodrigues (2008, p.88) argumenta que 
“grupos sociais distintos devem apresentar riscos agregados também 
diferentes, o que pode tornar os cálculos atuariais de baixa correlação 
com a realidade estatística, caso não se utilizem experiência setorial e 
boa atualização temporal”.

 Para finalizar, Rodrigues (2008) argumenta que grupos sociais específicos 
estão expostos a riscos diferentes, e essas diferenças entre os grupos 
devem ser consideradas, mesmo que se considere não haver uma 
necessidade plena de correlação entre a tábua utilizada e a experiência 
do grupo segurado. 

4.2.6 Rotatividade  A rotatividade de mão de obra é medida pela diferença entre admissões
(Rotatividade e demissões que acontecem em relação ao estoque de empregados. 
de mão de obra – Pinheiro (2007, p.75) explica que esta variável é um “fenômeno cíclico de 
Estatística para curto prazo, que atua sobre os trabalhadores mais jovens e com menos 
o grupo de ativos) tempo de serviço e que sofre influência de certas sazonalidades e da 

continuidade do ciclo de produção dos setores econômicos.”

 Apesar da definição acima, Pinheiro (2007) alerta que o conceito de 
rotatividade, para os fundos de pensão, está relacionado apenas aos 
desligamentos em relação à totalidade de empregados (withdrawal).  
Por essa razão Rodrigues (2008) explica que a premissa de rotatividade 
expressa a expectativa de desligamento ou de desistência do participante 
do plano de benefícios. Ela se refere à mobilidade ou turnover dos 
funcionários da patrocinadora que aderiram ao plano de benefício.

 Quanto à classificação, segundo Pinheiro (2007), a rotatividade pode 
ser dividida em duas vertentes: uma utilizada pelo empregador e 
outra (espontânea) praticada pelo próprio funcionário. Na esfera das 
empresas, ocorrem desligamentos devido a alterações na economia, 
na tecnologia, reestruturação no quadro do pessoal, inadequação 
dos trabalhadores e custo do trabalho. Na esfera dos funcionários, as 
demissões são devidas à mudança de município, à procura por melhores 
salários, à insatisfação no emprego e por motivos referentes à idade, 
saúde e família.
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 O efeito dessa hipótese, de acordo com Chan, Silva e Martins (2010), é 
semelhante ao da mortalidade e invalidez: quanto maior a rotatividade de 
funcionários que não atingirão as condições mínimas para optar por um 
dos Institutos: benefício proporcional diferido14 (vesting), portabilidade15, 
autopatrocínio16 ou resgate17, menor será a necessidade de recursos 
para saldar os compromissos futuros e, consequentemente, menor será 
a provisão matemática. Em síntese, quanto maior a taxa de rotatividade 
considerada na avaliação atuarial, menor serão as taxas de contribuição 
e o custo do plano.

 Segundo Rodrigues (2008) esta premissa deve representar a mobilidade 
dos empregados da patrocinadora que tenham reflexo no plano de 
benefícios. Caso se adote tabelas não adaptadas para este plano 
pode-se obter avaliações de reservas matemáticas superestimadas 
ou subestimadas. Como já foi dito, dependendo da taxa de redução 
de permanência no plano que a rotatividade venha a expressar, esta 
premissa poderá reduzir muito o volume de reservas.

 Chan, Silva e Martins (2010) ressaltam que os planos que faziam uso 
dessa premissa e que não considerava em seu regulamento os novos 
institutos incorporados pela Lei Complementar nº 109/01 – portabilidade, 
benefício proporcional diferido, resgate e autopatrocínio –, ao se 
regularem, tendem a aumentar o seu custo, em virtude da frustração 
do ganho atuarial que obteriam com a saída de participantes do plano 
que já não atendiam aos requisitos de elegibilidade do benefício.  
Por essa razão, Rodrigues (2008) ainda alerta para um cuidado maior 
com a adoção de tal premissa:

A possível redução de Reserva Matemática por desligamento 
deverá dar lugar (em parte) ao benefício proporcional diferido, à 
portabilidade do direito acumulado ou ao resgate de contribuições 
(Incisos I, II e III do art.14 da LC 109), implicando que a queda de 
reserva transforme-se em pagamento de curto e longo prazos 
aos participantes que se desligam, gerando pouco ou nenhum 
impacto positivo ao Plano. 

(RODRIGUES, 2008, p.93)

14 O termo vesting ou benefício proporcional diferido é usado para determinar um direito dos trabalhadores, que 
contribuíram a um determinado fundo de pensão, de continuar filiado ao antigo fundo fechado até sua aposentadoria. 
Permite que o trabalhador possa, mesmo que haja quebra do vínculo empregatício, ter acesso aos recursos 
depositados em seu nome no fundo de pensão, inclusive a parcela paga pela empresa (IGF).
15 Portabilidade: instituto que, durante o período de diferimento, e na forma regulamentada, permite a movimentação 
de recursos da provisão matemática de benefícios a conceder para outro plano (SUSEP).
16 Autopatrocínio: instituto que faculta o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no 
caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis 
correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares (Administradora de planos 
de previdência VALIA).
17 Resgate: restituição ao participante do montante acumulado na provisão matemática de benefícios a conceder 
relativa ao seu benefício. O resgate é obrigatório nos planos de benefício por sobrevivência (aposentadoria), sendo 
concedido ao participante que desistir do plano, no valor correspondente ao montante acumulado em sua provisão 
matemática de benefícios a conceder. Nos demais planos, deverá ser observado o contrato (regulamento) (SUSEP).
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 Rodrigues (2008) explica que “convencionou-se inserir a rotatividade 
da mão de obra no rol das premissas demográficas pela similaridade 
funcional com respeito às tábuas biométricas na composição da tábua  
de serviço”. Esta é uma premissa de ordem genérica e que está inclusa 
no conjunto das premissas demográficas somente para atender a 
utilização comum entre os atuários.

 A princípio, a taxa de rotatividade tinha um efeito considerável na 
formação das reservas matemáticas dos planos de benefícios, visto 
que podiam representar algum impacto positivo, pela permanência 
de recursos dos participantes desligados prematuramente do Plano. 
Conforme Pinheiro (2007), a opção de portabilidade de reservas, que 
ultimamente tem sido oferecida pelos fundos de pensão, permite a 
transferência dos recursos financeiros acumulados do participante para 
outro plano de benefícios de perfil previdenciário, seja EFPC ou EAPC. 
Dessa forma, a rotatividade torna-se importante também para determinar 
o fluxo atuarial e a disponibilidade financeira dos planos.

 As opções de resgate se mostram bastante vantajosas em alguns planos 
e isso faz com que a rotatividade não tenha impacto tão significativo 
na mitigação das reservas matemáticas. Assim Rodrigues (2008, p.94) 
conclui que “se, por um lado, se deve inferir o quanto de reserva se 
reduz pela rotatividade, também se inferirá o valor que será reservado 
para a portabilidade ou o resgate”.

 O Ministério do Trabalho e Emprego, ao fazer o cálculo desta 
premissa, utiliza o menor valor entre admissões e desligamentos em 
um determinado período, com a expectativa de evitar superestimativas 
do evento consequente das etapas de expansão da economia e 
subestimativas do evento derivado das etapas de contratação, 
representada por demissões maiores do que as admissões. 

 Pinheiro (2007) faz uma abordagem sobre os elementos significativos 
na determinação do desligamento de um funcionário da empresa em 
que atua

[...] inúmeros elementos podem determinar a saída de um 
empregado da empresa patrocinadora e, consequentemente, do 
plano de benefícios, dentre os quais somente dois fatores têm 
uma relação significativa na determinação das taxas de saída 
para as entidades fechadas de previdência complementar: a 
idade e o tempo de serviço, pois quanto mais velho o empregado 
ou mais longo seu tempo de trabalho numa empresa, menor será 
a probabilidade de que ele deixe o emprego. 

(PINHEIRO, 2007, p.76)
 
 O referido autor explica que a tábua de rotatividade construída com base 

na idade e no tempo de trabalho denomina-se “select and ultimate table” 
ou dupla entrada, onde “o termo “select” refere-se às taxas aplicáveis 
num período após a idade de entrada do empregado e o termo“ultimate” 
diz respeito às taxas aplicáveis às idades superiores ao ponto para o 
qual o tempo de serviço é importante” (PINHEIRO, 2007, p.76).
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 No Brasil, as EFPCs ainda utilizam no cálculo atuarial, por conveniência, 
somente as tábuas que se baseiam no fator idade. Segundo Pinheiro 
(2007) tais tábuas devem retratar a experiência da massa de participantes 
da instituição e podem sofrer alterações ao longo do tempo devido à 
função do histórico de desligamentos dos funcionários das empresas, 
a fim de ser capaz de honrar com os compromissos futuros.

5. Considerações De acordo com Winklevoss (1993, apud PINHEIRO, 2007), as hipóteses 
Finais atuariais afetam diretamente a condição financeira e atuarial de qualquer 

plano de benefícios, sob o regime de capitalização. Tendo em vista a 
importante função desempenhada pelas premissas na área atuarial, o 
presente trabalho teve como propósito apresentar e analisar as principais 
premissas atuariais, por meio de uma revisão da literatura sobre o tema.

 As premissas atuariais podem ser sinteticamente definidas como bases 
técnicas na avaliação atuarial dos planos de benefícios. Ou, ainda, na 
visão de Rodrigues (2008), como um conjunto formal de estimativas 
para eventos demográficos, econômicos, dentre outros, adotadas pelo 
atuário na elaboração da avaliação atuarial do plano de benefícios. 

 Nesse sentido, as premissas são utilizadas nos cálculos das provisões 
matemáticas de um plano previdenciário, em função das quais são 
avaliados recursos financeiros necessários para a cobertura dos 
compromissos dos planos de previdência. As hipóteses atuariais são, 
portanto, responsáveis pela determinação da capacidade financeira para 
o cumprimento de compromissos atuariais assumidos, a constituição 
de reservas técnicas para seguradoras, entidades de previdência 
complementar, fundos de pensão, entre outros.

 A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp) complementa o que foi exposto acima: “a rigor, 
quanto mais generosos forem os benefícios, maior deverá ser o esforço 
contributivo e vice-versa” (MPS; SPC, 2008, p.30). Ou seja, quanto 
maior for o valor dos benefícios desejados, maior deve ser o valor das 
contribuições efetuadas. 

 Tendo em vista que as premissas são a base dos cálculos atuariais, a 
sua utilização desassociada ao real contexto no qual os participantes, 
patrocinadores e entidade estão inseridos podem resultar na 
determinação de contribuições e benefícios inadequados e custos 
incorretos do plano, gerando déficit ou superávit técnico, devido à 
exposição excessiva ou mínima aos riscos. 

 Quanto à classificação, as premissas podem ser divididas em dois 
grandes grupos: econômicas e demográficas. Porém, há algumas 
hipóteses que, por apresentarem características específicas, constituem 
um grupo à parte. 

 As premissas econômicas auxiliam no planejamento dos recursos 
financeiros e abordam a questão da evolução salarial, a fim de prever 
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o salário quando o participante alcançar a idade de se aposentar, e 
a questão da inflação, para a conservação do poder aquisitivo dos 
benefícios no presente e no futuro. Este grupo inclui: a taxa de inflação 
de longo prazo, ganho real dos investimentos, escala de ganhos salariais, 
indexador de benefícios, teto de benefício do sistema público e custeio 
administrativo.

 As premissas demográficas têm a função de estimar a expectativa de vida 
da massa de participantes e de beneficiários, a possibilidade de invalidez 
dos participantes antes de atingir a idade de aposentadoria e, ainda, 
estimar a possibilidade de desligamento ou desistência do participante 
do plano. Este grupo de premissas inclui: mortalidade geral, mortalidade 
de válidos, mortalidade de inválidos, entrada em invalidez e rotatividade. 
Vale lembrar que a adoção de tábuas biométricas de mortalidade, 
invalidez ou rotatividade de mão de obra são as ferramentas que indicam 
as probabilidades de cada contingência, e o atuário deve escolher a que 
melhor retrate a expectativa de vida do grupo de participantes do plano 
de benefícios. 

 As demais premissas existentes, classificadas como genéricas, são 
intervenientes de ordem geral e não pertence, portanto, ao grupo das 
premissas econômicas ou demográficas, ainda que determinantes na 
composição da avaliação dos riscos atuariais do plano. Este grupo  
de premissas genéricas engloba: a composição familiar, idade presumida 
de aposentadoria, idade de entrada no emprego, idade de adesão ao 
sistema público de aposentadoria e as opcionais formas de escolha de 
benefícios.

 A busca de regularidade nas premissas atuariais não nos conduz a 
perceber consenso entre atuários, em muito por não haver um conjunto 
de normas específicas ou literatura que possa determinar um caminho 
uniforme. Os profissionais deste ramo balizam-se por experiências 
próprias ou de escolas e, em um sentido mais amplo, em razão da 
compreensão pessoal, não havendo regras objetivas que deem 
aderência a um comportamento linear.

 Tendo em vista o acompanhamento sistemático da evolução da saúde 
financeira do plano, a legislação determina que a cada ano os planos 
de benefícios realizem reavaliações, a fim de verificar se as hipóteses 
estão adequadas ou se elas devem ser ajustadas. Esta avaliação anual 
é fundamental, pois é no decorrer do tempo que torna possível observar 
se as hipóteses atuariais condizem com a realidade daquele grupo 
específico de participantes. 

 Quanto às limitações encontradas na realização do presente trabalho, 
vale ressaltar a pouca quantidade de materiais disponíveis sobre as 
premissas atuariais, o que dificulta uma análise mais detalhada sobre 
o tema. 

 Diante de tudo o que foi exposto ao longo deste trabalho, pode-se concluir 
que as premissas atuariais desempenham um papel fundamental na 
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gestão dos planos previdenciários e, consequentemente, no futuro 
financeiro dos beneficiários; sendo, portanto, uma importante temática 
para pesquisa e discussão nas instituições de ensino superior.
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Summary

The private pension market has shown significant growth in recent years. Since they deal with  
long-term contracts, private pension entities (entidades de previdência complementar – EPC) are exposed 
to various risks. In this context, the actuarial assumptions represent an important instrument since, if 
these are not accurate, the proposed cost of the plan may not be enough to pay for the commitments, 
resulting in the risk of economic insolvency. Based on this concern, this work aims to present the various 
types of assumptions existing in the actuarial field. In order to achieve this objective, a review of the 
Brazilian academic literature available on the subject was made. A bibliographical work was created 
by consulting the books, newsletters, pamphlets and articles that discuss the concepts and challenges 
concerning actuarial issues, in order that such instruments can, in their entirety, contribute to a better 
understanding of actuarial assumptions.
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Resumo

O mercado de previdência complementar, de natureza privada, tem apresentado um crescimento 
relevante no decorrer dos últimos anos. Por se tratar de contratos de longo prazo, as entidades de 
previdência complementar (EPC) estão expostas a diversos riscos. Neste âmbito, as premissas atuariais 
se configuram como um importante instrumento, uma vez que, caso estas não se confirmem, o custo 
planejado do plano pode não ser suficiente para saldar os compromissos assumidos, resultando no risco 
de insolvência econômica. E, partindo desta preocupação, o trabalho tem como objetivo apresentar os 
diversos tipos de premissas existentes na área atuarial. Visando atingir tal objetivo, foi realizada uma 
revisão da literatura brasileira disponível sobre o tema. Optou-se por desenvolver um trabalho de caráter 
bibliográfico, por meio de consultas a livros, informativos, cartilhas e artigos que abordam a discussão 
acerca dos conceitos e desafios referentes às questões atuariais, a fim de que tais instrumentos possam, 
em sua totalidade, contribuir para uma melhor compreensão das premissas atuariais.
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Resumen

El mercado de las pensiones, la naturaleza privada, ha mostrado un crecimiento significativo en los 
últimos años. Debido a que son los contratos a largo plazo, entidades de previsión (EPC) están expuestos 
a diversos riesgos. En este contexto, las hipótesis actuariales se configuran como una herramienta 
importante, ya que, si no se confirman, el coste previsto del plan puede no ser suficiente para pagar los 
compromisos, lo que resulta en el riesgo de la insolvencia económica. Y, en base a esta preocupación, 
el trabajo tiene como objetivo presentar los diferentes tipos de supuestos en el área actuarial.  
Con el objetivo de lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión de la literatura brasileña disponible 
sobre el tema. Hemos elegido para desarrollar un trabajo bibliográfico, a través de consultas a libros, 
boletines, folletos y artículos que abordan la discusión sobre los conceptos y los retos relacionados 
cuestiones actuariales, de modo que esos instrumentos puedan, en su totalidad, contribuir para una 
mejor comprensión de los supuestos actuariales.
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1. Introducción. 2. Utilidad de las premisas actuariales. 3. Discusión, elección y adopción de premisas 
actuariales por las entidades de previsión complementaria. 4. Clasificación de las premisas actuariales. 
4.1 Premisas actuariales económicas. 4.1.1 Tasa de inflación de largo plazo. 4.1.2 Ganancia real de 
las inversiones (tasa de interés y tasa de descuento actuarial). 4.1.3 Escala de ganancias salariales. 
4.1.4 Divisor de beneficios (factor de corrección nominal de los beneficios). 4.1.5 Límite de beneficio del 
sistema público (valor-base para complementación de los beneficios). 4.1.6 Costeo administrativo (tasa 
de administración). 4.2 Premisas actuariales demográficas. 4.2.1 Consideraciones sobre la mortalidad. 
4.2.2 Mortalidad general (biometría para grupos no específicos). 4.2.3 Mortalidad de válidos (mortalidad 
de activos – biometría para el grupo de activos). 4.2.4 Mortalidad de inválidos. 4.2.5 Entrada en la 
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1. Introduction The supplementary (private) pension market has seen significant growth 
in recent years (MACHADO, LIMA and LIMA, 2006). With regard to 
their composition, such systems include the Open Supplementary 
Pension Entities (Entidades Abertas de Previdência Complementar – 
EAPC), represented primarily by insurance companies, and Closed 
Supplementary Pension Entities (Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC), emphasized in this research. The EFPCs, also 
known as pension funds, are non-profit organizations that aim to provide 
supplementary pension benefits to their participants (SILVA; CHAN; 
MARTINS, 2007).

 When designing EFPC pension plans, the actuary is faced with a number 
of issues: for how long the participants will receive the benefit? What is 
the return on investment? When will payment of the fund resources to 
beneficiaries be effected? According to Chan, Silva and Martins (2010), 
the actuarial calculations are usually based on questions related to the 
probability of a certain event occurring, the time period in which it will 
take place, that will result in the flow of funds. Such calculations are 
necessarily based on actuarial assumptions.

 The assumptions or actuarial hypotheses can be defined as a set of 
statistics used to estimate the occurrence of events whose nature is 
economic (interest rate, salary growth, adjustment of plan benefits, 
economic index, increase in the INSS ceiling etc.), or biometric (mortality 
of active able workers, mortality of inactive disabled workers, or disability 
while living etc.), and other factors (family composition, presumed 
retirement age, etc.). In this sense, the actuarial assumptions are directly 
related to the cost of the benefit plan1 and its equilibrium, considering 
that an actuarial assumption that is not related to the actual context in 
which it operates (economic environment, the number of participants, etc.) 
will result in a plan with inadequate funding and possibly a deficit in the 
pension fund (Ministry of Social Security (MPS), Department of Private 
Pensions2 (SPC), 2008). For a better understanding, it is interesting to 
cite the example the Defined Benefit plans3 (DB) in which the value of 
benefit to be paid is agreed and established in advance, on the basis 
of certain demographic and economic factors such as length of service 
(contribution period), age and inflation. This type of plan is characterized 
by the adoption of collective risk, based on the concept of mutuality or 
solidarity (SILVA; CHAN; MARTINS, 2007). Thus, in general, in order 
that there can be actual payment of future benefits already defined, 
the actuarial assumptions must remain harmonious with the mass of 
participants and beneficiaries throughout the life of the plan and, where 
appropriate, with the human resources policy of the sponsoring entity. 

1 Benefit Plan is the set of rights and obligations brought together in one Regulation (Ministry of Social Security – 
MPS)
2 Department of Private Pensions (Secretaria de Previdência Complementar (SPC)): organ of the Ministry of Social 
Security (Ministério da Previdência Social) which in addition to other objectives, oversees benefit plans and offers 
to participants and beneficiaries of pension plans some information about the operation of their EFPC. (MPS; SPC, 
2005).
3 Defined benefit (DB) is the type pf plan where the amount of the benefit to be received is predetermined in the 
proposed contract (Superintendence of Private Insurance (SUSEP)).
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 It is worth mentioning that there is no consensus amongst actuaries 
as to the nomenclature of the technical and actuarial parameters.  
Some organs, entities and scholars in the actuarial field refer to them as 
hypotheses or actuarial assumptions, admitting the use of both terms, 
which can be found in publications by Pinheiro (2007), MPS and SPC 
(2008), Previc (2012) and Previndus (2008). Others, such as Rodrigues 
(2008), Chan, Silva and Martins (2010) and Machado, Lima and Lima 
(2006) choose to use only the term actuarial assumptions, claiming that 
“they designate principles, premises that must be followed by pension 
fund managers and, therefore, represent management commitments, 
and not hypotheses” (RODRIGUES, 2008). In this study, we chose to 
refer to the technical actuarial parameters using both terms, i.e., actuarial 
assumptions or hypotheses, since the responsible bodies in the actuarial 
sector refer to parameters this way. 

 The method of financing the benefits is determined by actuarial 
calculations. According to Trowbridge (1989 apud CHAN; SILVA; 
MARTINS, 2010, p.83), “the actuarial calculations are necessarily based 
on assumptions about the future”. One can cite as an example the 
calculation of pensions and the financial resources necessary to cover 
future benefits, since both are based on actuarial assumptions. 

 As a result of the difficulties faced by the Social Security system, the 
Government has encouraged the expansion of private welfare, which 
includes the pension funds, in order to give citizens greater security 
and flexibility with their benefit. Silva, Chan and Martins (2007, p.70) 
explain that: 

The success of this initiative depends, in part, on the degree of 
reliability that is assigned to the management of pension plans, 
in terms of the ability to maintain their solvency4, and mainly 
stems from the frustration experienced with the montepios 
(Mount of Piety).

 Being long-term contracts, pension funds are exposed to various risks, 
including actuarial risks. Machado, Lima and Lima (2006, p.1) define 
the actuarial risk as that resulting from “adopting actuarial assumptions 
that are not accurate, or which are revealed to be aggressive and less 
adherent to the mass of participants or the use of methodologies that 
show inadequacies”. This indicates that if the assumptions do not hold 
true, the projected cost of the plan may not be enough to honor the 
commitments, resulting in the risk of economic insolvency (DETONI; 
MOREIRA, 2011, p.10)5. 

4  Solvency – “condition to meet current obligations and still present a sound situation and an expectation of profits 
to ensure its survival in the future” (MARQUES, p.136).
5 Insolvency – “inability to pay financial obligations at maturity date, as well as when assets are less than the value 
of liabilities” (SILVA, 2010).
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 It is in this context that one realizes the importance of the actuarial 
assumptions in the management of pension plans, that is, in maintaining 
the capacity of the fund to pay future commitments. In view of the 
fundamental role played by the assumptions in the actuarial area, the aim 
of this work is to present and discuss the main actuarial assumptions, 
by means of a review of the academic literature written on this subject.

   
2. Usefulness The assumptions are defined and utilized in the actuarial evaluation of 
of Actuarial the plan, which is performed at least once a year by the actuary. It can be 
Assumptions said that the assumptions are used to measure the cost of financing the 

benefit plans, adjusted to the characteristics of the group of participants 
and the regulations (MPS; SPC, 2008). 

 In other words, the actuarial parameters are used to calculate the 
plan’s mathematical provisions, from which it is possible to estimate the 
contributions and the financial resources that a required to cover the 
benefits paid by the pension plans (PREVINDUS, 2008). 

 It should be noted that the actuary is a specialized professional who is 
legally authorized to define the so-called hypotheses or assumptions in 
the actuarial evaluations, through the use of mathematical, statistical 
and demographic calculations. In this context, the MPS and SPC, in 
the Pension Participant’s Guidance (2008, p.30), highlight an important 
aspect, explicitly, the period in which it is possible to analyze the effects 
of the assumptions:

[...] a benefits plan is designed to be effective over years, often 
decades. It is during this time that the actuarial assumptions will 
demonstrate whether they are appropriate to the reality of that 
particular group of workers. 

 
 Along the same lines, Previc (2012, p.22) states that “all the actuarial 

assumptions and their bases that are used in actuarial valuations 
should be widely disseminated in the annual report to participants and 
beneficiaries of the plan using simple and precise language”. 

3. Discussion, As set forth in Resolution MPS/CGPC Nº 18, of 28 March, 2006 (D.O.U.  
Choice and 05/04/2006) the biometric, demographic, economic and financial 
Adoption hypotheses must be faithful to the characteristics of the group of  
of Actuarial  participants, beneficiaries and to the regulation of the benefit plan.
Assumptions Explicitly, the Private Pension Entities (EPC) should seek to adopt 
by Private  assumptions appropriate to the reality which they inhabit.
Pension 
Entities In accordance with the provisions of the Actuarial Standard of Practice 

(ASOP) nº4, “the actuarial assumptions, individually or jointly, should 
reflect the best professional judgment of the actuary”. This means that 
the assumptions to be undertaken are derived from the perception and 
experience of each professional, which leads to the adoption of different 
hypotheses from one actuary to another. In the words of Chan, Silva and 
Martins (2010, p. 84) “it is up to the professionals in this area to make 
the best possible judgment appropriate to the reality that is inhabited”.
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 In order to achieve success in the choice of assumptions, they must 
be in common accord with the entity, the mass of participants and 
beneficiaries of the plans, and the sponsor, combined also with the 
economic and financial variables. That is, they should be discussed and 
chosen jointly by the actuary and the sponsors, reflecting the reality of 
the sponsoring company (area of operation, human resources policy, 
etc.) and local community (operating region) because the definition of 
the assumptions directly influences the long-term equilibrium of benefit 
plans (PREVINDUS, 2008).

 It is worth emphasizing that all the assumptions used in the actuarial 
valuation of the benefit plans should be justified and archived in the 
EFPC, remaining at the disposal of the Department of Private Pensions 
(SPC). (RESOLUTION MPS/CGPC Nº 18, of 28 March, 2006 (D.O.U. 
05/04/2006))

 According to Rodrigues (2008, p.61) 

The discussion and choice of actuarial assumptions is a task 
that requires something of the art of actuarial science: it requires 
the departure from the precise path mathematical models, 
treading through the subjective nature of rational choices. 
Actuarial assumptions are elements of scenarios chosen for the 
measurement of costs and revenues of welfare plans according 
to the actuarial evaluation model adopted.

 The search for regularity in the actuarial assumptions does 
not lead us to perceive a consensus amongst actuaries, largely 
because there is no established set of specific rules or literature 
that can determine a uniform approach. Actuaries are guided by 
their own experiences or schooling and, in a broader sense, their 
personal understanding, not having objective rules that permit 
adherence to a linear behavior.

 Considering that the assumptions have a direct relationship with the 
cost of the pension plan, the use of erroneous actuarial assumptions, 
i.e. disassociated from the actual context that participants, sponsors and 
entity are inhabiting, results in obligations (contributions and benefits) 
being incorrectly evaluated and can incur inappropriate costs to the plan, 
generating a technical surplus or deficit6, as well as exposing the plan 
to an excessive or minimal amount of risks.

6 The technical surplus is the positive result obtained from the difference between the net equity and the total 
existing commitments in the plan. This means that the plan has more financial resources than would be required to 
cover all current and future benefits offered to its members. On the other hand, the technical deficit corresponds to 
the negative difference between the assets and liabilities cleared at the end of an accounting period (PREVINDUS, 
2008))
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 In this context, it is interesting to cite the case of the Petrobras Social 
Security Fund (Petros), where the adoption of assumptions unrelated to 
the reality of the participants led to a review in order to avoid insolvency 
of the plans. This fact, which encountered tremendous difficulty in making 
changes, was recounted by Wagner Pinheiro de Oliveira, president of 
Petros and the ICSS (Social Security Cultural Institute):

With regard to the pension plans administered by the Fund, we 
started talking about the Petros Plan, a defined benefit plan 
created in 1970, which is undergoing some restructuring. It has 
been very difficult to modify and restructure a defined benefit 
plan because there is a history of actuarial valuations with 
assumptions that do not reflect the reality of the participants.

(OLIVEIRA; KASZNAR, 2007, p.173)

 The MPS and SPC (2008) highlight that the law requires benefit plans 
to perform re-evaluations on an annual basis, in order to verify that the 
assumptions are appropriate to the context in which they operate and as 
such, if that situation is likely to continue in the future. If any inadequacy 
is found, even if this occurs in the future, immediate steps must be taken 
to rectify the assumptions. 

 Pellicioli (2011) makes an observation about the consequences of utilizing 
uncharacteristic assumptions. According to the author,

Using more conservative assumptions can lead to higher initial 
costs, albeit with lower risk of rising costs. The adoption of less 
conservative assumptions should be made with the knowledge 
of the risk which cannot be confirmed, admitting the possibility 
of solvency issues at a future date.

(PELLICIOLI, 2011, p.39)

 Therefore, the actuarial assumptions must always be analyzed using 
a keen sense. In this regard, it is important to remember that building 
excessive safety margins into the assumptions can be as serious as 
taking excessive risks, because according to Rodrigues (2008, p. 62) 
“both lead to an inability to pay, either the participants and/or sponsors, 
or the pension entity itself or benefit plan”. In this context, the following 
criteria are presented which should be used as a guide to the choice of 
assumptions (RODRIGUES, 2008): 

a) Conservatism: a conservative assumption should generate actuarial 
gains in the present, i.e. the mathematical reserve (MPS, 2008)7 

 during this period will be shown as over-valued.

7 Actuarially, the mathematical reserve is the value of future commitments of the entity to its active participants and 
beneficiaries, discounting the value of future contributions. 
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b) Retrospective Consistency: a retrospective assumption must be 
related to the plan’s experience. That is, the current assumptions 
should not differ significantly from previous assumptions.

c) Prospective Consistency: a prospective assumption must be 
related to future expectations. That is, the short and long-term 
scenarios should be considered for the choice of assumptions such 
as capacity factor or salary growth rate.

d) Prudence: the actuary must know what other pension funds are 
adopting as an assumption for calculating reserves, so that there is 
equal information.

e) Precision: an assumption shall have only a minimal difference 
between the actual experience and the concept adopted.

f) Flexibility: an assumption should fall within a range, so that it can 
be modified. This flexibility is linked to tolerance in relation to reality.

4. Classification According to Pinheiro (2007) Brazilian law does not provide a classification 
of Actuarial  of the assumptions used to define the mathematical provisions of the
Assumptions benefit plans offered by pension funds. In general, actuarial assumptions 

in Brazil can be classified according to their economic and demographic 
nature, as follows (RODRIGUES, 2008, p.62):

• Economic (Financial) Assumptions
a) long-term inflation rate;
b) real gain on investments;
c) Scale of salary gains;
d) indexation of benefits;
e) public system benefit ceiling; and
f) administrative costs.

• Demographic Assumptions (Biometrics)
a) general mortality;
b) mortality of active workers (valids);
c) Mortality of disabled beneficiaries (invalids);
d) entry into disability; and
e) turnover.

• Generic Assumptions
a) family composition;
b) presumed retirement age;
c) the age of entry into employment;
d) age of entry into the public retirement system; and
e) optional forms of benefit choice.
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 With regard to differences in the classification of assumptions in other 
countries, it can be observed that the biometric assumptions are 
considered as noneconomic assumptions by the Actuarial Standard 
Board, in the United States, and as decrement assumptions in Canada 
(CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). However, in general, Rodrigues 
(2008, p.61) reveals that there are no significant differences between 
the practices in Brazil and those used internationally. The following 
presents a more detailed individual analysis on the economic and 
demographic variables; the generic assumptions not being within the 
scope of this work.

4.1 Economic From an actuarial point of view, Rodrigues (2008) argues that it is essential 
Actuarial to work with predictions based on mathematical economics, consistent
Assumptions econometric models or materials with a high degree of accuracy in the 

results presented. 

 The use of economic assumptions, such as interest rates, long-term 
inflation rates, public system benefit ceiling etc, which project the 
consolidation of actuarial models for three, four or five decades, requires 
a good knowledge of economics and prudence in the adoption of  
such models.

 Rodrigues (2008, p. 65) points out that

The impossibility of solidity in the process of choosing these 
assumptions tends to generate the annualization of actuarial 
models, which tends to consolidate a short-term view in taking 
the actuarial and financial risks. This attitude leads to a great 
variety of economic assumptions, having a significant impact 
on the Mathematical Reserves – for more or less – indicating 
levels of demand of differentiated financial assets at each round 
of actuarial valuations.

 
 In other words, this signifies that the choice of long-term assumptions, 

which are shown as more solid and less volatile, leads to more linear 
results, since when a more precise horizon for the calculation of 
mathematical reserves is observed, it is possible to establish certain 
regularity in risk taking.

4.1.1 Long-term The accumulated inflation, as well as meritorious increases, is closely 
Inflation	 related to salary developments. In other words, as the inflation rate 
Rate directly affects the purchasing power of the currency, consequently it will 

also influence the salary adjustments of active employees (CARRIERE; 
SHAND 1998, apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). Given that, 
normally, in the DB plans, the value of benefits is derived from salary of 
the contributor while active, inflation, therefore, ends up readjusting this 
value also.
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 For Rodrigues (2002 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.89)  
“This inflation rate, with its ability to depress salary gains over time, is the 
basis for calculating the Salary Capacity Factor”. The Salary Capacity 
Factor (SCF) to which the author refers, is a number ranging from zero 
to one and, the closer to zero, the greater the influence of inflation in 
reducing the purchasing power of salary. That is, the SCF is intended 
to evaluate the real average of salary and benefits between two time 
periods.

 Essentially, it can be said that the use of the inflation rate is intended 
to assess the real value of salary and benefits over a period of time, 
which is usually one year, since the adjustments do not occur monthly. 
For this evaluation to be possible, an average (SCF) rate is used, which 
represents the actual value of the purchasing power.

 Pinheiro (2007) states that the welfare cost of EFPC pension plans is 
inversely proportional to changes in the long-term inflation rate. In his own 
words “the higher the future inflationary loss, the lower the purchasing 
power of remunerations and benefits, and the smaller, therefore, in 
real terms, the current value of the future benefits of the pension plan” 
(PINHEIRO, 2007, p. 71).

 Losses in the purchasing power of salaries and benefits are imposed due 
to adjustments made each year, which are determined by the economic 
situation of the country, the labor laws and the human resources policy 
of the sponsoring entity. The Benefit Capacity Factor (BCF), like the SCF, 
is a factor used to estimate inflationary losses from the effects of future 
inflation, in order to establish the real value of salaries and benefits over 
time. In general, the factor of determination for the actual value of active 
participants’ salaries over time is set at the same value for the design of 
EFPC benefit plans.

 Another important aspect to consider relates to the effects of inflation 
on the mathematical reserve of plans, that is, the benefits readjustment 
index set out in the regulations. According to Pinheiro (2007, p. 73):

The purpose of stipulating an index for the correction of the 
benefits stems from the necessity to maintain the purchasing 
power of the sum paid to the participant in order to preserve the 
consumption capacity due to the high cost of living, and avoid 
possible actuarial deficits in the plans benefits.
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 Pinheiro (2007) also reveals that, generally, consumer price indices are 
used as indexers:

Commonly, the indices used are consumer price indices related 
to the consumption habits of participants, which has a basket that 
shows a higher volume of health and leisure items and should 
also have a geographic scope and income compatible with the 
profile of the participants.

(PINHEIRO, 2007, p.73)

4.1.2 Real Gain The assumption of the real return of the investment relates to the minimum 
on Investments real return on invested funds that is necessary to meet the benefit plan’s 
(Interest rate commitments. As provided in Actuarial Standard of Practice (ASOP)
and actuarial nº 27, “The discount rate is used to determine the present value of
discount rate) expected future plan payments. Generally, the appropriate discount rate 

is the same as the investment return assumption”. (ASOP, 2007, p.5). 
That is, the estimated rate of real gain on investment is the same as 
discount rate used to determine the current value of the cost of the plan 
expected for the future. 

 Nobre (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.90), in turn, 
establishes an inverse relationship between the profitability of 
investments and the cost of benefits plan:

The income generated by the accumulated assets of a benefit 
plan results in a decrease in the amount of resources which 
must be contributed by the sponsor and the participants, as the 
case, that is, the higher the rate of return, considering the other 
variables constant, the lower the projected cost of the plan.

 MPS / CGPC Resolution No 18 of 28/03/2006, as amended, establishes 
the actuarial technical parameters for the structuring of EFPC benefit 
plans. Among these parameters, is the actuarial interest rate that should 
initially be located within the following range:

 - Upper limit laid down according to the liability period of the plan;

 - Lower limit laid down according to the liability period of the plan.

 In its booklet “10 Steps to Understanding and Applying Pricing and 
Solvency Rules” Abrapp’s Ad-Hoc Committee for Plan Solvency explains 
that “the actuarial interest rate should be consistent with the expected 
rate of return for investments”.

 Rodrigues (2002 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 91), points out 
the effects of a relatively high interest rate:

In Brazil, the majority of entities consolidated in fixing the interest 
rate at 6% per year, making it reach the upper limit permitted, 
allowing the pension funds to work with the minimum level of 
reserves. While on the one hand this option may bring some 
advantages for the actuarial balance of the plan in the long term, 
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the minimum reserve can generate a gap8 between assets and 
liabilities difficult to recompose. Assuming of high rates of return, 
as is the current case of 6% per annum, can expose benefit plans 
to risks that are little supportable in the long-term.

 It is common to observe the actuarial target9 in the annual reports of 
pension funds, which can be understood as the assumed return on  
long-term investments. In other words, the real gain on investment 
represents the effective forecasted rate for the return on investment, 
so as to ensure the real return requested after passing on the effects of 
inflation (CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). 

 For the capitalization of resources to be effective, Chan, Silva and Martins 
(2010) argue that one must take into account the purchasing power of 
the currency. Therefore, considering the effects of inflation is intrinsically 
linked to the capitalization process. In addition, a common practice is to 
index the value of the benefits to some monetary correction index.

 In this context, the author also points out the importance of the real 
interest rate in the calculation of the mathematical provisions, since 
it considers the value of money over time, realized in the process of 
resources capitalization, a defining element of the contributions that 
will flow into the plan in order to cover the payment of benefits that will 
be paid in the future. In this sense, the real interest rate establishes the 
expected real income level of the plan’s assets (SERPROS, 2013).

 In this way, Chan, Silva and Martins (2010) highlight the fact that the 
accumulated resources for benefits payment will have a return equivalent 
to the interest rate. In the same vein, Pinheiro (2007) also reveals 
the importance of this assumption by showing that a large part of the 
commitments made by the plan will be sustained with interest provided by 
the financial market (capitalized in the form of return on investment), and 
the other part will come from the contributions made by the participants 
and, if appropriate, the sponsors.

 According to Pinheiro (2007, p.67), “the return on investment depends 
on the financial management of the investment portfolio comprised 
of accumulated equity in pension funds. So, for a deeper analysis of 
profitability, it is necessary to examine a longer period of time, in order 
to be able to draw a comparison between the real return obtained and 
the actuarial minimum necessary to preserve the financial balance of 
the plan.

8 For the text in question, gap means that there is a difference between assets and liabilities.
9 The actuarial target is the minimum percentage required for the return on investments. It is a percentage that 
ensures the future commitments, i.e. the supplementation of social security benefits (INFRAPREV).
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 The Plan administrator can apply the guaranteeing resources in multiple 
segments (fixed income, equities, structured investments, foreign 
investments, transactions with participants and real estate), observing 
the limits imposed by CMN Resolution No. 3,792, as amended. In this 
context, Pinheiro (2007, p.68) adds:

The process of choosing the investment portfolio and the 
allocation of resources within the benefits plans must always 
take into account the conditions of least risk, highest return on 
investment, the need for liquidity due to the maturity of the plan 
and the “marriage” between the financial assets and commitment 
to pay benefits. 

 It is worth noting that investments are conditional on the country’s 
economic situation. In order to illustrate this, Pinheiro (2007) looks at 
the Brazilian issue: 

In both the period when Brazil suffered high rates of inflation 
(1980-1993), and in the period of stabilization and high rates of 
interest (1994-2005), the preference of pension funds has been 
for the fixed income segment, especially federal government 
securities, which are assets that finance the internal public debt 
offering high interest rates, greater security and the necessary 
liquidity for the welfare management of closed private pensions.

(PINHEIRO, 2007, p.68)

4.1.3 Salary The assumption of real growth in salary shows the estimated real rate 
Gains  (minus the effect of inflation) that salaries will grow on average each
Scale year during the accumulation period of the funds in the plan (SERPROS, 

2014).

 When a benefit plan is determined on the basis of salary, Pinheiro (2007) 
claims it is necessary to estimate the future salary of participants, who 
may undergo increases through personal merit, career or gains due 
to labor productivity. In DB plans, for example, the value of retirement 
benefits is generally related to the amount of the employee’s salary. 
Therefore, the question to be examined is the calculation of the value 
of the salary on the date of retirement, for a member of a certain age at 
this present moment (CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). 

 Meritorious gains may be estimated by comparing the differences 
in salary amongst the active participants of various ages and length 
of employment data in a given year. In this manner, Pinheiro (2007, 
p.69) reveals that “meritorious increases due to individual promotions, 
traditional customs and practices such as three or five-year mandates, 
Company career development schemes, tend to diminish as the plan’s 
participants become older”.
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 The real increase in salary derived from labor productivity gains, in 
turn, is more difficult to estimate. According to Pinheiro (2007), the 
level of difficulty increases when recent changes in various sectors of 
the economy are considered, such as technological innovations and 
modifications in the production process which result in a decrease in 
the demand for workers. 

 The real growth of average salaries, according to Rodrigues (2000 
apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 92), “corresponding to the 
average actualization factor of salaries over the coming years, should be 
permanently agreed with the sponsor. It has a strong impact on reserves 
and funding.” This means that the higher the average real growth rate 
in salaries, the greater the benefit planned for the time of retirement, 
therefore, the higher will be the reserves to cover these commitments.  
In this context Pinheiro (2007) complements this by stating that the value 
of the participant’s remuneration is directly related to the benefits that will 
be granted in the future and, consequently, the cost of the plan. That is, 
the higher the real expected gain in salary, the greater the benefit to be 
granted and the greater the estimated pension cost and the mathematical 
reserve needed for the benefit plan.

4.1.4	Benefits		 The lack of rules on the use of actuarial assumptions has led to a variety
Indexation of indices which correct the value of the benefits. Chan, Silva and 
(nominal Martins (2010) show that, generally, the regulations for benefit 
correction plans managed by EFPCs envisage the use of some benefit actualization 
factor of index such as the General Market Price Index10 (IGP-M), General 
benefits)	 Price Index – Internal Availability (IGP-DI)11, The National Consumer 

Price Index (INPC)12, amongst others. 

10 General market price index (IGP-M): reflects the evolution of prices of production activities which can be 
systematically surveyed (marketing operations in wholesale, retail and construction) (FGV-IBRE). It is the most widely 
used financial index, including federal debt. It was created to be used in the adjustment of financial transactions, 
especially the long-term (BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB)).
11 General Price Index – Internal Availability (IGP-DI): refers to the price variations that affect economic activities 
relating to domestic production and imports. Currently, it is contractually used for the correction of certain 
administered prices. The IGP-DI has the function to guide the behavior of prices in general economics (BCB).
12 National Consumer Price Index (INPC): The INPC is widely used in salary negotiations, as it measures the price 
change for those in the salary range of up to 5 minimum wages. The INPC is the reference index of salary increases 
(BCB).
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 There are also correction indices for the benefits paid to retirees and 
pensioners as if the participant were still active. This index, according to 
Chan, Silva and Martins (2010), was applied to the retiree of administrative 
services in the State of São Paulo, as follows:

Art. 2 The retired public servant according to the provisions of the 
previous article [services or departments created, maintained or 
administered by the State associated with pension and retirement 
funds] are ensured and increase of their proceeds in the case 
of general salary increase for the actives that in the same the 
category as their own, as well as in the case of general salary 
increases granted in the form of promotions involving one or 
more categories of service or department. (Art. 2 of State Law 
nº 1.386, of 19 December, 1951).

 Brazilian law presumes the need for the benefit correction index to be 
clearly presented in the regulations of the benefit plans. In this context, 
Rodrigues (2008) argues that the regulations should be flexible and the 
content should be reviewed when macroeconomic changes occur, thus 
avoiding over or underestimation of corrections of the benefits being 
managed.

 In addition, the index utilized should maintain a direct relationship with 
the cost of living and should be evaluated by entities with recognized 
competence, discounting, therefore, the indices that sponsors generate 
due to their economic or financial capacity.

 Chan, Silva and Martins (2010) cite a study made by Tillinghast-Towers 
Perrin, entitled “Benefits in Brazil: 2001 – 2002”, based on 222 entities. 
Through this, it was observed that the most widely used benefit 
adjustment index during that period was the IGP-M or the IGP-DI, 
representing approximately 28% of the sample of the entities examined, 
as can be seen in the chart of benefits adjustment indices (Figure 1).

 Furthermore, this chart shows that 19% prefer the recomposition of the 
purchasing power of benefits that take into account the correction by 
readjustment based on the result of investments with no guaranteed 
minimum. This result is worrisome, especially for associates, given the 
past experience with several montepios (Mount of Piety schemes), in 
which inflation eventually corrupts the real value of benefits (AFONSO, 
1996, apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010).
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Figure 1- Benefit adjustment indices: 2001 – 2002

Source: CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p. 94

 Underscoring what has been stated previously, Rodrigues (2008) affirms 
that in order to preserve the consumption capacity of participants, it is 
necessary that the index maintains a direct relationship to the actual loss 
of earnings, which is caused by the increase in the cost of living.

 Linking benefit correction with the salary correction of active employees 
may be prejudicial to the beneficiaries, suggests Rodrigues (2008).  
This situation can be observed when the correction of benefit reserves is 
made by means of a price index with a minimum real rate of return, and 
this will not be passed on to the benefits, which may result in technical 
surplus in the benefit plan.

 Rodrigues (2008) explains that in a situation where the employee salary 
correction is non-existent or lower than the price index used, there will 
be a tendency towards a surplus in the pension plan which, despite 
being well accepted by administrators, is wrong from a management 
perspective.

 It is important that this index should be recognized and accepted by 
all stakeholders (participants and administrators) of the benefit plan.  
This measure prevents the occurrence of legal proceedings for the 
recovery of any differences between corrections, even though they have 
some justification (RODRIGUES, 2008).
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 According to Rodrigues (2008), the choice of indices that comprise the 
actuarial target must be guided by certain requirements:

a) Indices expressing salary variations of the sponsors should not 
be adopted, since the pension funds and sponsors are seen to be 
disassociated from the nominal correction commitments for benefits 
and salaries.

b) Indexes should be adopted that consider inflation to the cost of living 
(IPC), such as INPC, IPC-DI, IPC-A and IPC-Fipe, or, in the last 
instance, a mix of these, preferably expressed in a clear and objective 
manner to members.

 In this context, it is important to find the index that expresses the average 
changes in the cost of living in the best form, according to the income 
class of the participant.

4.1.5 Public Some EFPCs offer defined benefit plans that link the value that of the 
System	Benefit		 supplementary benefit to the amount (or ceiling) of the Basic Public Social
Ceiling Welfare (INSS). 
(Base-value 
to supplement  According to Pinheiro (2007), the main purpose of EFPCs is to offer a
the	benefits)	 retirement and pension benefit that complements the benefit granted by 

the Basic Public Social Welfare. In this way, the value of the benefit in the 
public regime affects the value of the costs of supplementary pensions.

 It is in this context that the assumption of the Public System Benefit 
Ceiling is utilized, since it determines the base value offered by the 
plan that supplements public pensions. In other words, this assumption 
seeks to estimate the Social Security benefits, as well as the benefits of 
participants of plans that use the benefit ceiling of the public system as 
a parameter to calculate reserves.

 According to (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010, p.94),

In the defined benefit plan, if the regulation establishes that the 
benefit should supplement the public pension, maintaining the 
same remuneration of the active phase, if the public system 
decreases the value of the benefit, while respecting acquired 
rights, one will need an adjustment in the value of future 
contributions to the plan in order to ensure the actuarial balance 
of the plan or change the regulation of the plan.

 
 Thus, as observed by Chan, Silva and Martins (2010) and Pinheiro 

(2007), the pegging of supplementary pension benefits to the benefit 
ceiling of the public pension system is a significant risk factor for the 
financial equilibrium of pension funds. As stated by Rodrigues (2008), 
a reduction in the benefit ceiling of the basic pension plan can result in 
a greater need for mathematical reserves, probably without immediate 
resources to cover the change. Or, as Pinheiro (2007) states, the increase 
in the value of the INSS (Brazilian State Benefit) can lead to a reduction 
of mathematical reserves required for the payment of additional benefits 
offered by pension plans of pension funds.
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 For this reason, there is a great concern over how to use this assumption 
as argued by Chan, Silva and Martins (2010, p.94) “[...] incorporates 
into the actuarial calculation a variable that is difficult to estimate, 
linked to legal risk. It is worth remembering that, in recent years, 
significant changes in the INSS benefit calculation formula have been 
introduced”. An example of a change in the methodology for calculation 
of supplementary benefit plans happened with the reform to the social 
security system for private sector employees, through Constitutional 
Amendment n° 20, of 15 December, 1998. With the modification of 
the constitution, the benefit salary of each active participant has to be 
determined not only by eligibility criteria, but also based on length of the 
contribution and life expectancy.

 It is clear that the ceiling value of pensions stipulated by the general 
social security system has undergone several fluctuations since the 
publication of EC No. 20/98. according to Pinheiro (2007, p.70) 

The solution found by the pension funds concerning the 
fluctuations in the value of the SOCIAL SECURITY ceiling, due 
to fiscal situation of the country, has been the separation of the 
supplementary benefit in relation to the benefit of the general 
social security scheme. This is done by linking the benefits offered 
by the plans of the closed private pension entities to an internal 
reference value that is fiscally adjusted according to the provision 
in the plan’s regulations and in the knowledge of all participants, 
in order to avoid external factors interfering with the volume of 
mathematical reserves needed to pay pension benefits.

 Explicitly, some pension funds have found a solution to this issue by linking 
the retirement supplement to a value equivalent to the benefit ceiling, but 
it is not submitted. According to Rodrigues (2008), this internal reference 
value is corrected by the pension fund by means of a rule known to the 
associates; preferably, such a rule should be the same that corrects  
the salaries of the participants. 

 This measure, however, may not be favorable to the associates  
to be indicated for the management of the pension plan. According to 
Rodrigues (2008), the disadvantage is caused by the fact that reducing 
the benefit of the public system, resulting from the decrease in the benefits 
ceiling, passes on to members the burden of loss of the supplement, and 
there is a discrepancy between what the public system offers and what 
the plan uses as a basis to calculate the supplement.
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 Since the pegging of the supplementary pension plans with social security 
represents a risk factor for EFPC management procedures, Pinheiro (2007) 
suggests a rigorous financial management of actuarial assumptions used 
in pension funds. In the view of Rodrigues (2008, p.77)

This assumption can become the link of greater fragility to 
which defined benefit plans are subject. Linked to some little-
controllable risk factors – Brazil risk, tax risk and INSS risk – they 
generate uncertainties whose consequences can bring problems 
for the management. 

 A few alternatives, referring to the DB model, are known, which assume 
exogenous risks for the pension fund. The alternatives, basically, pass 
on the risk to the associates, or keep them under the responsibility of 
the pension fund, with the possibility of directly affecting the sponsors, 
which, in turn, may be required to make payments or extraordinary 
contributions if the assets are insufficient. As an example, it is interesting 
to take a hypothetical case in which an individual contracts a defined 
benefit pension plan. In the regulations, it is established that the benefit 
should supplement public retirement, maintaining the same remuneration 
as the active phase. Explicitly, the client wants a pension of R$ 5,500 
(defined benefit), and of this amount, R$ 4,000 will be paid by the INSS 
and R$ 1,500 will be supplemented by the pension fund. In the event 
the public system reduces the value of the benefit ceiling to R$ 3,500, 
the private system will assume the additional payment of R$ 2,000 since 
the plan is DB. In this context, increasing the pension fund’s obligations 
to its client. However, the burden of this amendment will be passed on 
to the contributor who will undergo an adjustment to the value of future 
contributions, or to the sponsor, who will have to make extraordinary 
contributions to the Pension Fund in order to cover future benefits 
stipulated in the contract. In addition, another solution would be to perform 
modifications to the contract with the client, reducing the defined benefit.

4.1.6 Administrative This assumption corresponds to the cost of management by the benefit 
Cost (Administration plan administrators. Such expenses arising from the administration 
Rate) correspond to a percentage fringe on the contributions the contributor 

and/or employers pay into the plan (RODRIGUES, 2008). 

 Resolution MPS/CGPC 29 of 31/08/2009 provides the criteria and limits 
for the cost of administrative expenses for EFPCs, as can be seen in 
Article 6:

“Art. 6 The annual limit of funds allocated by all the benefit 
plans run by EFPCs mentioned in Supplementary Law No. 108 
of 2001 for the administrative management of the plan, subject 
to funding by the sponsor, participants and beneficiaries, is one 
of the following:
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I - administration fee of up to 1% (one percent); or
II - loading rate up to 9% (nine percent).”

 An interesting observation is that there is the possibility of the sponsor 
paying a portion of administrative expenses. According to research 
conducted by Tillinghast – Towers Perrin, entitled “Benefits in Brazil: 
2001-2002”, it was observed that the number of companies that are 
sharing the administrative cost of the pension plan with the employees 
continues to grow.

 Mitchell (1996 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010) conducted a 
study based on private pension plans in the United States where it was 
revealed that, in 1992, defined benefit plans (DB) presented a higher 
cost per participant than defined contribution plans (DC), considering 
only those plans with a single sponsor. However, it cannot be confirmed 
that the DB plans have higher administrative costs because, as argued 
by Rabelo (2001 apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010), the totality of 
expenses are composed of the size of the plan, the features and options 
of the investment plan, the behavior of the participants and, finally, the 
turnover of the portfolio.

 According to Rodrigues (2008, p.78),

The direct consequence of administrative cost is reflected in 
the composition of the Administrative Fund. Since, in general, 
entities and benefit plans do not have contributions originating 
from participants receiving benefits and pensioners, there is a 
strategic need to generate resources to meet the cost of the entity 
when the welfare cash flow is negative or contributions cease.

 Through what has been shown here, we can emphasize the importance 
of this assumption in the actuarial calculation of DB plans, since the 
contributions made to the plan should be sufficient to honor commitments 
to future benefits and administration costs.

4.2 Demographic The demographic assumptions are used in the projection of the future 
Actuarial  active and assisted populations of the benefit plans. In other words, this
Assumptions class of assumptions aims to estimate the life expectancy of the mass of 

participants and beneficiaries, the possibility of disability for participants 
before reaching the age of retirement, and to estimate the risk of exit or 
abandonment. According to Rodrigues (2008, p. 82),

These refer us to the primary concept of Actuarial Science.  
In addition, it affects the risk model as to the extent and the health 
of human life in various dimensions, seeking to reflect with the 
maximum accuracy the biometric behavior of the group under 
the responsibility of an actuary.

 Due to the principle of the risks involved, such assumptions do not 
differ from the others, since they have to deal with uncertainty about the 
future. It is worth remembering that the adoption of mortality, disability 
and labor turnover tables should maintain a close relationship with the 
actual behavior of the group under observation.
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4.2.1 Mortality Mortality is a useful variable in calculating the current value of the 
Considerations benefits that will be paid in the future whose triggering event can  

be death, producing the payments of death benefits, but can also be 
survival, leading to the retirement benefit by length of contribution or 
age (PINHEIRO, 2007, p.73).

 With regard to mortality tables, Pinheiro (2007) reveals there are several 
types, some designed for the measurement of insurance premiums, such 
as CSO-58 (table built by “Commissioners Standard Ordinary Insurance/
US”), used in groups which have a higher mortality, and others that focus on 
the calculation of annuities, such as the AT-49 (Annuity Table, developed 
by Roger Scott Lumsden, in 1949), the AT-83 and the AT-2000, which deal 
with populations of greater longevity. In this context, it is important to note 
that there are Brazilian mortality tables built by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), such as the IBGE 2011 – Extrapolated 
for ages above 80 years – Both sexes. According to the provisions of  
Art. 2 of Decree nº 3.266, of 29 November, 1999, the IBGE should 
disclose annually in the Diário Oficial da União, the Complete Mortality 
Table for the entire Brazilian population for the previous year.

 Gomes (2008, p.2) points out that “Brazil is still lacking in regard to life 
tables for specific population groups, leading the Brazilian social security 
system to utilize boards that reflect outdated demographic experiences 
or other populations.”

 Pinheiro (2007) notes that benefit plan participants have a lower mortality 
rate than the general population. This difference, according to the author, 
can be explained by the fact that the latter group has various health 
issues, whereas a closed pension fund requires its participants to hold 
a minimum level of health.

 In the opinion of Pinheiro (2007), another distinction about the variable 
that is worthy of attention refers to the death of valids and invalids.  
The author explains that, in the case of valids, the table starts with an 
initial group of active, valid, contributors and calculates the number who 
will survive the coming years. Conversely, for invalids, the table starts with 
a group of disabled, invalid, beneficiaries and determines the proportion 
of these that will reach continue to live.

 Pinheiro (2007) explains that, in pension funds, the hypothesis  
of mortality is highly sensitive and relates directly to the current value of 
future benefits. In his own words “this means that using life tables with 
greater longevity for a particular group will have the expected effect of 
raising the level of reserves required” (PINHEIRO, 2007, p.74). 
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4.2.2 General General mortality relates to events observed in a population, and people 
Mortality that do or do not fit the working group. Normally, this is used to measure 
(Biometrics  the mortality of the group of pensioners whose reason for receiving the
for	non-specific	 benefit is not related to disability. 
groups) 
 Therefore, this premise portrays the influence of mortality on participants 

of the insured group in the elaboration of social and private insurance 
costs. An effective resource to measure these costs is the life table  
(or mortality table, or biometric table) (RODRIGUES, 2008). 

 Through the utilization of these tables, the general mortality assumption 
is able to estimate the survival of active participants and beneficiaries 
and calculate the present value of the costs of the payment of pensions, 
benefits or lump sum13 on death, with the exception of the invalids.  
The biometric table can also be used as a parameter for converting the 
account balances of the participants into retirement income.

 According to Rodrigues (2008, p. 82) 

The need to establish a biometric table specific to insured 
subgroups (active, retired, past service groups, groups migrated 
amongst plans etc.) is appropriate when these groups exhibit 
heterogeneous risk. As a rule, it is concluded that the mortality of 
actives will be less onerous, given the incidence of legally-required 
medical tests on entry or at regular periods.

 It is essential that mortality tables represent the actual mortality to which 
the insured group is exposed. The use of mortality tables incompatible 
with the risks expressed can reduce or increase mathematical reserves 
and the plan’s costs, generating structural imbalances which, in turn, 
make it difficult to cover the commitments in the short term.

 In order to eliminate imbalances, the Supplementary Welfare Management 
Council (CGPC) issued Resolution nº18, of 28 March, 2006, in item 2 of 
the Technical Bases, determining that:

The biometric table used for projecting the longevity of the 
participants and beneficiaries of the plan will always be the one 
best suited to their mass, not admitting, except for the situation 
with invalids, biometric tables that deal with expectations of full 
life lower those resulting from the application of the AT-83 table. 

13 The lump sum, in the terms used, is any sum of money accumulated as a reserve. By extension, the word came to 
designate the assets left by the contracting party to the beneficiary (Federação Nacional de Previdência Privada e 
Vida – FENAPREVI). The Brazilian definition for the lump some is established in Art. 22, § 1º, of decree nº 81.402/78, 
regulator of law 6435/77: § 1º is the capital to be given to the beneficiary as one single payment, when there is the 
death of the subscriber, as stipulated in the subscribed plan. 
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 In the event that the plans use tables segregated by gender, the defined 
criteria must be based on full life expectancy weighted between men  
and women.

 In this context, it is interesting to note that, currently, the world has 
witnessed a significant demographic change. According to Silva (2009), 
following the pre-industrial period, a set of changes were observed 
that resulted in a considerable reduction in the levels of mortality and 
morbidity, which started in developed countries and gradually extended 
to other parts of the world. Furthermore, Omran (1971, apud SILVA, 2009) 
states that the increase in life expectancy at birth from 20 to 80 years or 
more over time, features underlying changes in the pattern of mortality. 
The mortality trend observed in Brazil follows the model named by Omran 
(1971 apud SILVA, 2009) as being contemporary or late. Explicitly, it is 
a recent and as yet unfinished transition, since the onset of an actual 
decline in mortality was observed only in the 1940s, resulting from the 
implementation of public health measures and medical technology.  
In the words of Silva (2009, p.33),

Brazil saw a decline in its Crude Mortality Rate from 18/1000 to 
something between 6/1000 and 8/1000, between 1940 and 1980. 
In addition to infant mortality, which declined from 160/1000, in 
1940, to 85/1000 in 1980, and 24/1000 in 2005. 

At the same time, it is possible to understand the decline of 
mortality at advanced ages, with life expectancy free of disability 
(U et al., 2006), that is, despite having already entered the 
phase of predominance of degenerative diseases, the Brazilian 
population is still experiencing high mortality from infectious 
diseases, mainly to large inequalities observed within the 
Brazilian territory. This pattern shows that there is still room for 
a significant decline in the mortality of the Brazilian population.

 This fact can be translated into biometric tables with smaller values of 
probability of death and higher values of life expectancy. The AT-49 and 
NA-83 tables, for example, reflect the USA’s experiences in the year 
1949 and 1983 and, therefore, their use may underestimate the lifespan 
of individuals, since the mortality of the population is in steady decline.

 
 In pension funds, the general mortality premise is focused on the use 

of tables such as the Group Annuity Mortality Table (GAM), Annuity 
Table (AT) and Uninsured Pensioner Mortality Table (UP). Such tables 
are undergoing some adjustments in their design, namely, they are 
aggravated or smoothed, with the aim of showing the mortality that is 
observed in the insured group.
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4.2.3 Valid  With the DB plans, the value of the contributions that cover the future
mortality  benefits is determined considering the number of participants who will
(Mortality of be eligible for receipt. In this way, the death event is configured as one 
Actives – active  of the factors that affect benefit eligibility. Although death is a certain
group Biometry) event, it is composed of uncertainty as to when that event will occur, 

resulting in variations both in the amount of resources paid into the plan, 
arising from contributions of actives, as well as the outflow from the fund, 
derived from the life expectancy of inactive retirees and beneficiaries. 
This is the main random actuarial variable of the Life Branch.

 In this context, Chan, Silva and Martins (2010, p.96) warn that

Given the impact of this variable on the benefit plan structure, 
it follows that any deviations from the estimate should cause a 
significant impact on the balance of plans. 

 Regarding the use of biometric tables, Resolution CGPC 11/2002, altered 
by Resolution CGPC 18/2006, allows pension funds in Brazil to make 
escalations or reductions to the tables, but these should be uniform 
throughout the age range. The purpose of this is to approximate events 
(mortality or disability etc.) observed in reality. The National Technical 
Committee of Actuaries (CTNA) observes: 

The most important technical concept is that, regardless of the 
pension fund developing (or not) its own mortality table, adhesion 
studies should be conducted, so that continuous monitoring of 
the actuarial assumption’s evolution can signal the right time to 
change this parameter, which is the moment the benefit plan 
records a surplus or deficit. (Institute of Social Welfare Studies 
– IEPREV).

 The biometric table used to measure the actives subgroup does not 
differ conceptually from what was studied in the general mortality.  
Rodrigues (2008, p.85) also indicates some flexibility regarding the use 
of the tables: “for the actives subgroup the actuary may choose to use 
the same table used for the retired subgroup and should, as appropriate, 
observe the multi-decrements of entry into invalidity, turnover, etc.”

 According to Pinheiro (2007, p.74), under Brazilian law, which went into 
effect in March 2006, the valid mortality table “has as a full life expectancy 
parameter greater than or equal to, at least, that established by the  
AT-83 table – previously, by Resolution CGPC nº 11, of 21 August, 2002, 
the board was the AT-49”.
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 Insurers and pension funds have different perspectives with regard to 
the risks under their responsibility, as they guarantee additional risks: 
while insurers indemnify the occurrence of death, pension funds are 
responsible for benefits for survival. Therefore, the risks of both entities 
should not be supported by the same biometric table for the same 
population, since, “although they represent additional risks, they do not 
offer, as a single tool, a guarantee of solvency” (RODRIGUES, 2008, 
p.86).

4.2.4 Invalid  This assumption expresses the probability of death of invalid beneficiaries
mortality in the insured group. It is intrinsically related to the Provision of Benefits 

Granted, since it corresponds to a detrimental factor in the plan’s 
obligations. Such an assumption, in the words of Rodrigues (2008, p.89) 
“should provide effective functionality to the reserve of benefits granted, 
reducing it by the cessation of the benefit or by the granting of a pension 
for death for invalid participants, where this benefit is less than the value 
of retirement”.

 The study of the social welfare area indicates the assumption of invalid 
mortality as having low consistency, that is, with fragile estimates and 
liable to a more significant margin of error (RODRIGUES, 2008). This fact 
is due to the poor availability of statistical analyses of insured groups, the 
scarcity of custom studies for the national environment and much less 
studies of industry sectors and, consequently, the lack of availability of 
data for the construction of life tables for invalids. 

 In this way, Pinheiro (2007, p.74) explains that for the mortality in this 
group, “the regulation of supplementary pensions does not require a 
table with a maximum probability of invalid mortality”.

 Invalid mortality rates, considering the sex and age, are usually larger 
than those observed for able, valid, individuals. There is, however, 
a feature observed by Galé (1942, apud RODRIGUES, 2008, p.90), 
that says

[...] as time goes by, (the mortality rate of invalids) approaches the 
common mode, to normal (mortality of valids). The body settles, 
little by little, into their new conditions of life. The mortality curve 
of invalids – classified by age at entry and by seniority – takes a 
similar form to those who enter the plan due to selection, albeit 
in the opposite direction: here the mortality decreases instead 
of growing.

 According to Chan, Silva and Martins (2010) entry into disability can 
be due to a variety of causes, making the construction of the disabled 
mortality curve quite difficult. In order to exemplify, it is possible to 
cite a little-accepted fact from the recent past: certain physical and 
emotional illnesses can lead to disability retirement, aggravating the 
entry into disability tables without necessarily increasing the disabled 
mortality rates by the same proportion. According to Chan, Silva and 
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Martins (2010, p.91) “These diseases do not accelerate mortality and the 
insured can maintain their longevity regardless of the degree of disability.  
The use of tables that do not adhere to the insured segment tend to 
diverge the risks undertaken”.

 In pension funds, the use of this assumption is based on biometric 
tables such as those produced by the old IAP (IAPB-57 and IAPC), 
Hunter MI (Arthur Hunter) and RRB-44 (Railroad Retirement Board), 
amongst others less used. They commonly use aggravations/reductions, 
according to the effective occurrence of mortality and observations 
refined by actuaries. In the view of Chan, Silva and Martins (2010) this 
measure aims to solve problems of risk temporality and sectorization, 
since there is very little relevant research in this field.

4.2.5 Entry As the name suggests, this variable indicates the number of individuals at 
into Disability risk of disability in the coming years. The entry into disability assumption 

determines the probability of an active person becoming disabled and, 
once disabled, the likelihood of recovery or death, thus estimating the 
amount of benefit plan obligations (CHAN; SILVA; MARTINS, 2010).

 According to Rodrigues (2008), in practice it is observed that the risk of 
disability is one of the most difficult to estimate accurately, since there a 
certain difficulty in making correct calculation when a person is disabled 
or not.

 The concept of disability considered in pension funds has undergone 
changes over time. Rodrigues (2008, p. 87) explains:

The concept of disability has changed over the years. A century 
ago, when a worker as declared disabled, that resulted from 
the objective perception of a disability of state due to the partial 
or total loss of limbs, extreme visual impairment, respiratory 
diseases etc. The notion of disability, however, has changed 
and need not be so severe and obvious as the conditions 
cited above.

Modern diseases, with the possibility of recovery, have begun to 
give rise to disability retirement, changing the concept hitherto 
adopted.

 In this way, disability can be temporary, permanent, partial or full.  
In warning about the seriousness of the situation, the author points to the 
statistical inaccuracy and low conceptual clarity with regard to disability 
as factors that may be turning this assumption into a relatively fragile 
resource for actuarial assessments.
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 An interesting fact revealed by Pinheiro (2007) is that some disability 
entry tables reflect the morbidity experience, that is, reflecting the number 
of individuals at risk of acquiring diseases, which causes absence from 
work and the opportunity for temporary sickness benefits. In addition, 
disability has a direct impact on the cost of pensions. Therefore, the 
greater the probability of entry into disability (invalidity), the greater  
the value of the mathematical reserves needed to cover disability 
benefits.

 There are various factors that influence the incidence and duration of 
disability. MILLER & COURANT (1972 apud RODRIGUES, 2008, p.87) 
set out the four main factors:

a) Personal Characteristics: by observation, it can be perceived that 
age, sex and physical health can decisively affect the incidence and 
duration. Indirectly, emotions and neurological characteristics of 
individuals can be influential components. The risks of work, climate, 
local housing and social context are also sources of influence, 
capable of acting decisively as to the formation, duration and recovery 
of disability.

b) External Influences: arising from factors beyond the control of the 
individual, such as the macroeconomic conditions, job opportunities, 
social actions and political interference. These are factors capable of 
causing personal reactions that lead to disease and, consequently, 
there is low availability of resources for recovery.

c) Economic Cycles: refers to the economic conditions with respect to 
the low level of employment and employability. In Brazil, the benefit 
plans that are connected to the Basic Official Social Security tend to 
suffer all the negative impacts of economic, social and fiscal policies 
of the Governments.

d) Predisposition to invalidity: some people, under identical risk 
conditions to which their social group is exposed, have an innate 
predisposition to contract acute diseases and suffer more medical 
problems than others, showing higher chances of disability.

 The application of this assumption to pension funds has consolidated the 
use of entry into disability tables. They usually adopt tables that are not 
related to the job market – and risks – and temporality, which the plans 
include.

 According to Rodrigues (2008, p.88) “even if one accepts the existence 
of high volatility in the disability rate and it is known that the disability 
recovery rate has a more stable nature, that fact is seldom considered 
in risk taking.”
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 Gomes (2008, p.62) reveals that the entry into disability tables used by 
Brazilian pension schemes “reflect outdated demographic experiences”, 
such as Álvaro Vindas, Hunter El (Arthur Hunter), Light, IAPB, Behm 
1887, TASA-27, RRB (Railroad Retirement Board) Modified, Zimmermann 
Michzugs personal, in addition to the experiences of consulting firms. 

 The actuarial valuation considers the aggregate risk to the group due to the 
difficulty in considering the risk to each participant. As such, Rodrigues 
(2008, p.88) argues that “distinct social groups should present aggregated 
risks that are also different, which can drive the actuarial calculations 
to have low correlation with the statistical reality, if they do not take into 
account sectorial experience and are not regularly updated”.

 In conclusion, Rodrigues (2008) argues that specific social groups are 
exposed to different risks, and the differences amongst groups should 
be considered, even when there is no need for correlation between the 
table used and the experience of the insured. 

4.2.6 Turnover Staff turnover is a measure of the difference between entries and 
(Staff Turnover – exits occurring in the workforce. Pinheiro (2007, p.75) explains that 
Statistics for this variable is a “short term cyclic phenomenon, which acts mainly on 
the active group) younger workers with less seniority and those who undergo the influence 

of seasonality and the continuity of the production cycle of economic 
sectors.”

 Despite the above definition, Pinheiro (2007) warns that the concept of 
turnover, for pension funds, is concerned only with the exits (withdrawals) 
with regard to the totality of employees. For this reason, Rodrigues (2008) 
explains that the turnover assumption expresses the expectation of 
withdrawal or abandonment of participation in the benefit plan. It refers 
to mobility or turnover of the staff who joined the benefit plan.

 As for the classification, according to Pinheiro (2007), turnover can 
be divided into two parts: one used by the employer and the other 
(spontaneous) practiced by the employee. In the sphere of business, 
withdrawals occur due to changes in the economy, technology, 
restructuring of the managerial staff, inadequacy of workers and labor 
costs. In the scope of the employees, exits are due to change of city, 
seeking better wages, job dissatisfaction and for reasons related to age, 
health and family.
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 The effect of this hypothesis, according to Chan, Silva and Martins 
(2010), is similar to the mortality and disability: the higher the employee 
turnover that will not meet the minimum conditions to opt for one of the 
institutes: deferred proportional benefit14 (vesting), portability15, self-
sponsorship16 or redemption17, the lower the need for resources to pay 
future commitments and, consequently, the smaller the mathematical 
provision. In short, the higher the turnover rate considered in the actuarial 
evaluation, the smaller will be the contribution rates and the cost of the 
plan.

 
 According to Rodrigues (2008) this premise should represent the mobility 

of employees reflected in the pension plan. If tables are used that are not 
adapted to this plan, it will yield evaluations of mathematical reserves that 
are overestimated or underestimated. As already mentioned, depending 
on the rate of reduction of permanence expressed in the turnover, this 
assumption can greatly reduce the volume of reserves.

 Chan, Silva and Martins (2010) point out that plans which make use of 
this assumption yet do not consider the new institutes incorporated by 
Supplementary Law nº 109/01 – portability, deferred proportional benefit, 
redemption and self-sponsorship –, in their regulation, tend to incur 
higher costs, by virtue of the frustration of the actuarial gain that comes 
with the departure of participants that are no longer meet the eligibility 
requirements for benefits. For this reason, Rodrigues (2008) warns of 
greater care with the adoption of such an assumption:

The possible reduction of mathematical reserves through 
withdrawal should give rise to (in part) the deferred proportional 
benefit, portability of accrued rights or redemption of contributions 
(Sections I, II and III of the LC 109 Clause 14), implying that the fall 
in reserves become short and long-term payment to participants, 
withdraw, generating little or no positive impact to the plan. 

(RODRIGUES, 2008, p.93)

 

14 The term vesting or deferred proportional benefit is used to determine the right of workers, who contributed to a 
particular pension fund, to continue affiliated to the old closed fund until his retirement. The worker can, even if there 
is breach of employment, have access to funds deposited in his name in the pension fund, including the portion paid 
by the company (IGF).
15 Portability: Institute which, during the period of deferment, and in a regulated form, allows the movement of 
resources from the mathematical reserve of benefits to be granted to another plan (SUSEP).
16 Self-sponsorship: an institute that permits the participant to keep the value of their contribution and of the sponsor 
in the case of partial or total loss of remuneration received, to ensure the realization of the benefits at the levels 
corresponding to that remuneration or others defined in regulations (Pension Administrator VALIA).
17 Redemption: refunds to the participant the amount accumulated in the mathematical provision of benefits to be 
granted related to their own benefit. The redemption is required in survivor’s benefit plans (retirement), the amount 
corresponding to the amount accumulated in its mathematical provision for benefits to be granted awarded to the 
participant to give up the plan. In other plans, the contract shall be observed (regulation) (SUSEP).
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 Rodrigues (2008) explains “it affirmed the inclusion of the staff turnover 
in a list of the demographic assumptions that have functional similarity 
with respect to biometrics”. This is a generic assumption and is included 
in the set of demographic assumptions only to cater for its general use 
amongst the actuaries.

 Initially, the turnover rate had a significant effect on the formation of 
mathematical reserves for benefit plans, since it could represent some 
positive impact, by keeping the resources of the participants prematurely 
disconnected from the Plan. According to Pinheiro (2007), the portability 
of reserves option, which lately has been offered by pension funds, 
allows the transfer of the participant’s accumulated funds to another 
plan, whether EFPC or EAPC. Thus, turnover also becomes important 
to determine the actuarial flow and availability of funds.

 The redemption options appear quite advantageous in some plans and 
this causes the turnover to have not such a significant impact on the 
mitigation of mathematical reserves. Rodrigues (2008, p.94) concludes 
that “if, on the one hand, it infers how much the reserve is reduced by 
turnover, it also infers the value that will be reserved for portability or 
redemption.”  

 The Ministry of Labor and Employment, in calculating this assumption, 
uses the lower value of entries and exits in a given period, with the 
expectation of avoiding overestimation derived from periods of economic 
expansion and underestimation caused by periods of contraction, 
represented by more exits than entries. 

 Pinheiro (2007) deals with the significant elements that determines the 
exit of an employee from the company.

[...] numerous elements can determine the exit of an employee 
from the sponsoring company and hence the benefit plan, of which 
only two factors have a significant relationship in determining the 
exit rates for private pension: age and length of service because 
the older the employee or longer his time working in a company, 
the lower the probability that he leaves the job. 

(PINHEIRO, 2007, p.76)

 This author explains that a turnover table based on age and length of 
working is called “select and ultimate table” or double-entry, where the 
term “select” refers to the applicable rates in a period after the age of 
entry into employment and the term “ultimate” refer to rates applicable 
to ages above the point at which the length of service is important” 
(PINHEIRO, 2007, p.76).
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 In Brazil, EFPCs, for convenience, still use only the tables that are based 
on the age factor in the actuarial calculation. According to Pinheiro 
(2007) such boards should portray the experience of the mass of the 
participants and may change over time as a function of staff turnover, in 
order to honor future commitments.

5. Final  According to Winklevoss (1993, apud PINHEIRO, 2007), the actuarial
Considerations hypotheses directly affect the financial and actuarial status of any 

capitalized benefit plan. Given the important role played by assumptions 
in the actuarial field, the purpose of this study was to analyze the main 
actuarial assumptions by means of a literary review of the topic.

 The actuarial assumptions can be defined as technical bases used in the 
actuarial evaluation of benefit plans. Or, in the view of Rodrigues (2008), 
as a formal set of estimates of demographic and economic events, among 
others, adopted by the actuary when preparing the actuarial evaluation 
of the benefit plan. 

 In this sense, the assumptions are used to calculate the mathematical 
provisions of a pension plan, from which the financial resources 
necessary to cover the commitments of pension plans are derived.  
The actuarial assumptions are, therefore, responsible for determining a 
plan’s financial capacity to fulfill the assumed actuarial commitments and 
the establishment of technical reserves for insurance, pension funds, etc.

 The Brazilian Association of Closed Private Pensions (Abrapp) adds to 
what has been stated above: strictly speaking, the more generous the 
benefits, the greater should be the contributory effort and vice versa 
(MPS; SPC, 2008, p. 30). Explicitly, the higher the value of the desired 
benefits, the greater must be the value of the contributions made. 

 Given that the assumptions are the basis for actuarial calculations, 
their use in a manner that is disassociated from the reality which the 
participants, sponsors and entity inhabit, can result in the determination 
of inadequate contributions and benefits and incorrect plan costs, 
generating deficits or technical surpluses due to excessive or minimal 
exposure to risks. 

 With regard to their classification, the premises can be divided into 
two main groups: economic and demographic. Nevertheless, there are 
some assumptions they present specific characteristics and constitute 
a separate group. 

 The economic assumptions help in the planning of financial resources 
and address the issue of salary developments, predicting the salary when 
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the participant reaches the age of retirement, and the issue of inflation, 
by conserving the purchasing power of benefits in the present and in 
the future. This group includes the long-term rate of inflation, real gain 
on investments, salary gains scale, indexation of benefits, the public 
system benefit ceiling and administrative costs.

 Demographic assumptions have the function of estimating the life 
expectancy of the mass of participants and beneficiaries, the possibility 
of the participant’s disability before reaching the age of retirement and 
also an estimate of the possibility of withdrawal or abandonment from 
the plan. This set of assumptions includes general mortality, mortality 
of active valids, mortality of disabled invalids, or entry into disability and 
turnover. It is worth remembering that life, disability and staff turnover 
tables are the tools that show the probability of each contingency, and 
the actuary must choose a table that best portrays the life expectancy 
of the plans participants. 

 The other existing assumptions, classified as generic, are general 
in nature and do not belong, therefore, to the group of economic or 
demographic assumptions, although they are decisive in the evaluation 
of the composition of the plan’s actuarial risks. This group of generic 
assumptions includes family composition, presumed retirement age, age 
of entry into employment, age of entry to the public retirement system 
and choice options as to the form of benefit.

 The search for regularity in the actuarial assumptions does not lead us 
to perceive a consensus amongst actuaries, largely because there is no 
established set of specific rules or literature that can determine a uniform 
approach. Actuaries are guided their own experiences or schooling and, 
in a broader sense, their personal understanding, not having objective 
rules that permit adherence to a linear behavior.

 In view of the systematic monitoring of developments in the financial 
health of the plan, the law provides that every year the benefit plans 
conduct reassessments in order to verify whether the assumptions are 
adequate or whether they should be adjusted. This annual assessment 
is crucial because, over the course of time, it is possible to see if the 
actuarial assumptions are consistent with the reality of that particular 
group of participants. 

 As to the limitations encountered in the realization of this study, it is 
worth mentioning the small amount of material available on the subject 
of actuarial assumptions, which makes it difficult to perform a more 
detailed analysis on the topic.  

 Given all that has been exposed throughout this work, it can be concluded 
that the actuarial assumptions play a key role in the management of 
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pension plans and, consequently, the financial future of the beneficiaries. 
It is, therefore, an important issue for research and discussion in higher 
education institutions.
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