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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III - Sesi/RJ, CNPB 1999.0048-92, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

O patrocinador do Plano é a empresa referida no item a seguir.  

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ  Razão Social  

03.851.171/0001-12 Serviço Social da Indústria - Sesi 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 266, de 7 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 

patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 1.989 

- Autopatrocinados 21 

- Benefício Proporcional Diferido  663 

Idade média (em anos) 44 

Tempo médio de serviço (em anos) 10 

Tempo médio de contribuição (em anos) 9 

Tempo médio para aposentadoria (em anos) 10 

Folha de salário de participação anual (R$) 105.628.129,08 
1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

 Em 30/06/2021 

Benefício  

Quantidade de 
Benefícios 

Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  22 69 2.633,19 

Aposentadoria por invalidez - - * 

Pensionistas (grupos familiares) - - - 

* As informações foram suprimidas deste parecer por estarem associadas a um grupo pequeno de participantes e para manter 
a confidencialidade dos dados 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Sesi/RJ estruturado na modalidade de contribuição definida, 

as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições acrescidas 

do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses para 

determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do Valor 

Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas para o 

próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários 

que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 

Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Sesi/RJ, de 31 de 

dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 93.046.389,19. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 

pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte:  

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           93.046.389,19 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano         85.167.569,41 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         85.167.569,41 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos           15.951.110,07 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida         15.951.110,07 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       15.951.110,07 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização   0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos   0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos     0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder           69.216.459,34 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida         69.216.459,34 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)   26.033.737,11 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes       43.142.584,74 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC   40.137,49 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC   0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes   0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados         0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência         0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar         0,00 

2.03.02 Fundos           7.878.819,78 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais         4.387.703,64 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     4.387.703,64 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano         0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos         3.491.116,14 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa         0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       3.491.116,14 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 

amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 

Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação 

de participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 1,22% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 1.427.211,10. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 

no ativo na conta 1.02.01.01.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2021 é 

R$ 3.069.436,14. 

Participantes 

As contribuições mensais dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no 

Regulamento do plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 1,47% da folha 

de salários de participação dos ativos. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 

patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 
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Fontes dos Recursos e vigência do plano de custeio   

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 30/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 1.284.264,96  1.553.114,64  - 

Taxa Custeio Normal 1,22% 1,47% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 

contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Sesi/RJ, informamos que o plano está 

equilibrado. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III - Firjan, Cirj e IEL, CNPB 1999.0044-18, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores 

CNPJ Razão Social 

42.422.212/0001-07 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

33.636.523/0001-88 Centro Industrial do Rio de Janeiro 

09.324.352/0001-77 Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Estado do Rio de 
Janeiro – IEL - RJ 

 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela Portaria 

nº 265, de 7 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi considerado 

que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para 

realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 

patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo ao 

atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data-base do cadastro. 

Participantes ativos 

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 150 

- Autopatrocinados 5 

- Benefício Proporcional Diferido  29 

Idade média (em anos) 46 

Tempo médio de serviço (em anos) 13 

Tempo médio de contribuição (em anos) 12 

Tempo médio para aposentadoria (em anos) 11 

Folha de salário de participação anual (R$) 16.300.662  
1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

 Em 30/06/2021 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  4 69 * 

Aposentadoria por invalidez - - * 

Pensionistas (grupos familiares) - - - 

* As informações foram suprimidas deste parecer por estarem associadas a um grupo pequeno de participantes e para manter a 
confidencialidade dos dados 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Firjan, Cirj e IEL CD estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses para 

determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do Valor 

Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas para o 

próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários que 

ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de avaliação 

atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado por Firjan, Cirj e IEL, de 31 de 
dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 27.417.622,42. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria “Títulos 

para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora avaliado, 

tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, em 

31 de dezembro de 2021, é a seguinte: 

R$ 

2.03 Patrimônio Social           27.417.622,42 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano       25.398.092,84 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         25.398.092,84 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos         2.646.944,69 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida         2.646.944,69 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       2.646.944,69 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – 
Assistidos 

    0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder         22.751.148,15 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida         22.751.148,15 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     8.888.986,37 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     13.850.220,72 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC     11.941,06 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC     0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico         0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados         0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência       0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar         0,00 

2.03.02 Fundos             2.019.529,58 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais         1.576.052,49 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     1.576.052,49 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano         0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial     0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos         443.477,09 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa       0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA     443.477,09 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que podem 

ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta básica 

no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada em 2021, 

referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou abater 

as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou amortizar o 

saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a Previndus e a 

Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação de 

participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 2,26% da folha de salários de participação para a contribuição 

normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 112.524,63. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas no 

ativo na conta 1.02.01.01.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2021 é 

R$ 402.320,00. 

Participantes 

As contribuições mensais dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 

plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 3,66% da folha de salários de 

participação dos ativos. 

Autopatrocinados 

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de patrocinadora 
definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 

Fontes dos Recursos e vigência do plano de custeio  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 
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Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 367.894,44 596.025,96 - 

Taxa Custeio Normal 2,26% 3,66% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição 

patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuições 

realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida 

apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas 

efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano 

Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Firjan, Cirj e IEL, informamos que o plano está 

equilibrado. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros fins. 

Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers Watson tem 

responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a este documento, e 

se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou responsabilidade pela Willis 

Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III - Senai/RJ, CNPB 1999.0047-11, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e 

como data da avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 

03.848.688/0001-52 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai 

 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 262, de 06 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 

patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 

 



4 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 1.349 

- Autopatrocinados 15 

- Benefício Proporcional Diferido  337 

Idade média (em anos) 44 

Tempo médio de serviço (em anos) 10 

Tempo médio de contribuição (em anos) 9 

Tempo médio para aposentadoria (em anos) 11 

Folha de salário de participação anual (R$) R$ 86.160.785,76 
1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

 Em 30/06/2021 

Benefício  

Quantidade 
de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade 
Média dos 
Assistidos 

(anos)  

Valor Médio do Benefício (R$)  

Aposentadoria  25 69 3.384,35 

Aposentadoria por invalidez - - - 

Pensionistas (grupos familiares) 4 60 1.243,31 

Observamos que com relação a pensão por morte foi considerado a quantidade de benefícios concedidos refere-se ao número 
de grupos familiares.  
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Senai CD estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses 

para determinação dos compromissos correspondentes. com exceção do Fator de Determinação do 

Valor Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas 

para o próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários 

que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 

Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Senai/RJ, de 31 de 

dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 89.709.562,08. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora 

avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte:  

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           89.709.562,08 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano       84.645.764,77 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         84.645.764,77 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos           28.113.662,51 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida       28.113.662,51 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       28.113.662,51 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – 
Assistidos 

    0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder           56.532.102,26 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida       56.532.102,26 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es) 21.366.536,75 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     34.941.482,34 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC   224.083,17 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC   0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados   0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados   0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados         0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência       0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar         0,00 

2.03.02 Fundos           5.063.797,31 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais         2.535.290,95 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     2.535.290,95 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano         0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial     0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos         2.528.506,36 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa       0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA     2.528.506,36 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 

amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 

Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação 

de participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a  patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 1,24% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 984.946,58. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 

no ativo na conta 1.02.01.01.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2021 é 

R$ 5.367.485,45. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 

plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 em 1,56% da folha de salários 

de participação dos ativos. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 
patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 
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Fontes dos Recursos e vigência do plano de custeio 

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 1.071.693,24  1.340.051,64  - 

Taxa Custeio Normal 1,24% 1,56% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 

contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Senai/RJ, informamos que o plano está 

financeiramente equilibrado.  

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Joana Freguglia Machado Carneiro
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III - Sebrae/RJ, CNPB 1999.0046-47, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ  Razão Social  

29.737.103/0001-10 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do 
Rio de Janeiro 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 263, de 06 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 

patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

  Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 10 

- Autopatrocinados - 

- Benefício Proporcional Diferido  - 

Idade média (em anos) 51 

Tempo médio de serviço (em anos) 22 

Tempo médio de contribuição (em anos) 21 

Tempo médio para aposentadoria (em anos) 2 

Folha de salário de participação anual (R$) R$ 1.391.081,04 
1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

 

 Em 30/06/2021 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria normal 2 79 * 

Aposentadoria por invalidez - - - 

Pensionistas (grupos familiares) - - - 

* As informações foram suprimidas deste parecer por estarem associadas a um grupo pequeno de participantes e para manter 
a confidencialidade dos dados 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III – Sebrae/RJ estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses 

para determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do 

Valor Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas 

para o próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários 

que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 

 

  



6 Previndus - Associação de Previdência Complementar 

 Willis Towers Watson Confidential 

Patrimônio Social 

Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pelo Sebrae/RJ, de 31 de 

dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 7.083.482,31. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora 

avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte:  

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           7.083.482,31 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano         6.193.828,92 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas           6.193.828,92 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos           3.318.047,66 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida         3.318.047,66 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos         3.318.047,66 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização   0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos   0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – 
Assistidos 

    0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder           2.875.781,26 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida         2.875.781,26 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)   1.131.922,05 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes       1.743.859,21 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC     0,00 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC     0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes   0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados           0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência         0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano       0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar           0,00 

2.03.02 Fundos             889.653,39 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais           831.820,21 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar       831.820,21 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano           0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos           57.833,18 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa         0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       57.833,18 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Este fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 

amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 

Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação 

de participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 6,02% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 13.531,44. 

As contribuições contratadas referentes ao serviço passado do processo de migração estão alocadas 

no ativo na conta 1.02.01.01.04.02 – como Serviço Passado Contratado e seu saldo em 31/12/2021 é 

R$ 1.120.797,81. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 

plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 em 6,29% da folha de salários 

de participação dos ativos. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 

patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 
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Fontes dos Recursos e vigência do plano de custeio  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 83.731,92 87.487,08 - 

Taxa Custeio Normal 6,02% 6,29% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 

contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado por Sebrae/RJ, informamos que o plano 

está financeiramente equilibrado. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto 
MIBA nº 1.158 

 Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 2.573 
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III - Previndus, CNPB 1999.0045-74, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, patrocinado pelo Previndus, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 

00.576.685/0001-19 Previndus Associação de Previdência Complementar 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 264, de 06 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 

patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 14 

- Autopatrocinados - 

- Benefício Proporcional Diferido  4 

Idade média (em anos) 49 

Tempo médio de serviço (em anos) 11 

Tempo médio de contribuição (em anos) 11 

Tempo médio para aposentadoria (em anos) 8 

Folha de salário de participação anual (R$) 1.904.411,04 
1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

Não há participantes assistidos. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Previndus estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses 

para determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do 

Valor Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas 

para o próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários 

que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais 

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 
Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Previndus, de 31 de 
dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 7.517.354,43. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora 

avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte:  

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           7.517.354,43 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano       6.771.902,29 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         6.771.902,29 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos         0,00 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida         0,00 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       0,00 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização     0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos     0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos     0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder         6.771.902,29 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida         6.771.902,29 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)     2.782.489,78 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     3.989.412,51 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC     0,00 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC     0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado   0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores     0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico         0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados         0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência       0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar         0,00 

2.03.02 Fundos           745.452,14 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais         713.791,73 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     343.013,88 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano         370.777,85 

2.03.02.01.02.01 Revisão de Plano I – 2010     327.892,61 

2.03.02.01.02.02 Revisão de Plano II – 2013     21.373,92 

2.03.02.01.02.03 Revisão de Plano III – 2017     21.511,32 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial     0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos         31.660,41 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa       0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA     31.660,41 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo de Revisão de Plano 

Corresponde ao Fundo Previdencial constituído com recursos da parcela do superavit superior à 

Reserva de Contingência do Plano no exercício em que se registra a constituição de Reserva 

Especial pelo 3º ano consecutivo, conforme disciplinado pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018. 

De acordo com a CNPC nº 30, de 10/10/2018, esse Fundo deve ser monitorado pelo administrador 

do plano até o esgotamento dos recursos a serem distribuídos/utilizados.  

Em 31/12/2021 o plano tem três fundos registrados em fundos de revisão, totalizando R$ 370.777,85. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 3,18% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 9.970,54. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 

plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 em 5,37% da folha de salários 

de participação. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 
patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 

Fonte dos Recursos e vigência do plano de custeio  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 60.614,52 102.184,44 - 

Taxa Custeio Normal 3,18% 5,37% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 
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contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Previndus, informamos que o plano está equilibrado. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 10 de março de 2022 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
MIBA nº 1.158  MIBA nº 2.573 
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III – Senac/ARRJ, CNPB 1999.0053-92, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 

03.672.347/0001-79 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac ARRJ 

 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 268, de 10 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 

patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1 

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 555 

- Autopatrocinados 2 

- Benefício Proporcional Diferido  250 

Idade média (em anos) 42 

Tempo médio de serviço (em anos) 8 

Tempo médio de contribuição (em anos) 5 

Tempo médio para aposentadoria (em 
anos) 

12 

Folha de salário de participação anual 
(R$) 

37.777.834,68  

1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos 

Não há assistidos. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Senac CD estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses 

para determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do 

Valor Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas 

para o próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Esse fator é calculado em função do nível de inflação estimado no longo prazo e do número de 

reajustes dos salários, que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 

Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Senac/ARRJ, de 31 de 

dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 18.042.616,60. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora 

avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 
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Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte:  

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           18.042.616,60 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano         16.621.094,11 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas           16.621.094,11 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos           1.602.995,47 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida         1.602.995,47 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos         1.602.995,47 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização   0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos   0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos     0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder           15.018.098,64 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida         15.018.098,64 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)   6.982.266,93 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes       8.022.215,73 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC     13.615,98 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC     0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados     0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes   0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados     0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados           0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência         0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano       0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado         0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar           0,00 

2.03.02 Fundos             1.421.522,49 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais           909.350,33 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar       909.350,33 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano           0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial       0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos           512.172,16 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa         0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA       512.172,16 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 

amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 

Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação 

de participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 3,25% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 393,480.11. 

Participantes 

As contribuições mensais dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no 

Regulamento do plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 2,35% da folha 

de salários de participação dos ativos. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 
patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 

Fonte dos Recursos e vigência do plano de custeio  

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 1.227.282,96 886.616,76 - 

Taxa Custeio Normal 3,25% 2,35% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 
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contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado pelo Senac/ARRJ, informamos que o plano 

está financeiramente equilibrado.  

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

Sátyro Florentino Teixeira Neto  Joana Freguglia Machado Carneiro 
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Introdução 

O presente parecer atuarial tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação atuarial de 

encerramento do exercício do Plano Básico de Benefícios III – Sesc/ARRJ, CNPB 1999.0054-65, 

estruturado na modalidade de Contribuição Definida e administrado pela Previndus – Associação de 

Previdência Complementar, em atendimento à legislação vigente. 

A referida avaliação atuarial levou em consideração as informações de participantes e assistidos 

fornecidas pela Previndus, assim como outras informações necessárias, conforme apresentado neste 

parecer atuarial. 

Para fins desta avaliação atuarial foi adotado como data do cadastro 30/06/2021 e como data da 

avaliação 31/12/2021. 

Patrocinadores e Instituidores  

CNPJ Razão Social 

03.621.867/0001-52 Serviço Social do Comércio – Sesc Administração Regional do 
Rio de Janeiro 

Informações relevantes adicionais 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela 

Portaria nº 267, de 10 de maio de 2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

A Willis Towers Watson efetuou análise na base de dados com a finalidade de identificar eventuais 

distorções, não assegurando que todas as distorções foram detectadas e sanadas. 

Após a análise dos dados pela Willis Towers Watson e correções feitas pela Previndus, foi 

considerado que os dados estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 

qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.  

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente da 

patrocinadora, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 

ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas. 
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Estatísticas 

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro. 

Participantes ativos1  

 Em 30/06/2021 

Quantidade  

- Ativos 1.725 

- Autopatrocinados 5 

- Benefício Proporcional Diferido  117 

Idade média (em anos) 43 

Tempo médio de serviço (em anos) 8 

Tempo médio de contribuição (em anos) 6 

Tempo médio para aposentadoria (em 
anos) 

12 

Folha de salário de participação anual 
(R$) 

99.214.929,12  

1 apenas a quantidade inclui os que estão em aguardo do benefício proporcional diferido bem como os benefícios proporcionais 

diferidos presumidos 

Assistidos  

 Em 30/06/2021 

Benefício  
Quantidade de 

Benefícios 
Concedidos  

Idade Média dos 
Assistidos (anos)  

Valor Médio do 
Benefício (R$)  

Aposentadoria  9 68 1.656,93 

Aposentadoria por invalidez - - - 

Pensionistas (grupos familiares) - - - 

* As informações foram suprimidas deste parecer por estarem associadas a um grupo pequeno de participantes e para manter 
a confidencialidade dos dados 
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Hipóteses e Métodos Atuariais 

Por ser o Plano Básico de Benefícios III - Sesc CD estruturado na modalidade de contribuição 

definida, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições 

acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo, não cabe a utilização de quaisquer hipóteses 

para determinação dos compromissos correspondentes, com exceção do Fator de Determinação do 

Valor Real ao longo do Tempo dos Salários de 100% para apuração das contribuições estimadas 

para o próximo exercício. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo 

Fator aplicado sobre os salários, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, 

durante o período de um ano. Isso significa que, nas projeções de longo prazo, haverá uma perda do 

poder aquisitivo dos salários. 

Este fator é calculado em função do nível de inflação estimado e do número de reajustes dos salários 

que ocorrerá durante o período de 12 meses. 

A adoção de um fator de 100% reflete a opção por se utilizar valores nominais no processo de 

avaliação atuarial, independente da inflação.  

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios deste Plano de Benefícios são avaliados no Regime de Capitalização. 

Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial adotado na avaliação dos benefícios é o de Capitalização Financeira. 
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Patrimônio Social 

Com base no balancete do Plano Básico de Benefícios III, patrocinado pela Sesc/ARRJ, de 31 de 

dezembro de 2021, o Patrimônio Social é de R$ 43.631.137,15. 

A Previndus informou que para esse plano todos os seus títulos estão enquadrados na categoria 

“Títulos para Negociação”. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 

Patrimônio Social, bem como sobre os saldos de conta individuais do Plano de Benefícios ora 

avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pela Previndus. 

 

  



Previndus - Associação de Previdência Complementar 7 

Fevereiro, 2022  

Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos, 

em 31 de dezembro de 2021, é a seguinte: 

       (R$) 

2.03 Patrimônio Social           43.631.137,15 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano       40.642.089,00 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         40.642.089,00 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos           5.983.501,96 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida       5.983.501,96 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos       5.983.501,96 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 0,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 0,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos     0,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder           34.658.587,04 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida       34.658.587,04 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es) 15.525.827,82 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes     19.132.759,22 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC   0,00 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC   0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado 0,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados   0,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 0,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados   0,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes     0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           0,00 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados         0,00 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência       0,00 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano     0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado       0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar         0,00 

2.03.02 Fundos           2.989.048,15 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais         2.013.301,92 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar     2.013.301,92 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano         0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial     0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos         975.746,23 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa       0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA     975.746,23 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 
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Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais  

Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora 

O Fundo de Reversão de Sobras de Contribuições da Patrocinadora é constituído com valores 

acumulados exclusivamente na subconta de Patrocinadora que não foram incluídos no saldo de conta 

aplicável por ocasião da concessão de Benefício, de Instituto de Resgate ou de Portabilidade, que 

podem ocorrer, conforme os itens do Regulamento Básico, nas situações descriminadas a seguir: 

■ Nos casos de falecimento ou invalidez de participantes em gozo de licença; 

■ Na concessão do Instituto da Portabilidade – item 11.2.6; e 

■ Na concessão do Instituto do Resgate – item 11.3.2 

Esse fundo também recebeu os recursos provenientes da extinção da projeção do saldo de conta 

básica no cálculo dos benefícios de risco do plano decorrente da alteração regulamentar aprovada 

em 2021, referente ao passivo atuarial e excedentes. 

Os recursos podem ser usados exclusivamente pela patrocinadora. A critério da patrocinadora, os 

valores alocados poderão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, abater contribuições ou 

abater as parcelas mensais do contrato de dívida. 

Fundo Residual de Migração 

Em face do contrato firmado entre a Previndus e as Patrocinadoras, as sobras referentes aos 

“Excedentes Integralizados”, serão utilizadas, futuramente, para reduzir os valores das dívidas da 

Patrocinadoras. Para que estes valores sejam segregados, eles passaram a constituir este Fundo 

Previdencial.  

A critério das patrocinadoras, esse fundo poderá ser utilizado para abater contribuições e/ou 

amortizar o saldo devedor do contrato de dívida, uma vez que o contrato de dívida firmado entre a 

Previndus e a Patrocinadora, que corresponde à origem do fundo, permite a utilização com esse fim. 

Os valores registrados nos fundos serão controlados pela Previndus, de acordo com a movimentação 

de participantes e pagamentos de resgates de contribuição. 
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Plano de Custeio 
Patrocinadoras 

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 a patrocinadora deverá efetuar as contribuições 

definidas no regulamento estimadas em 2,49% da folha de salários de participação para a 

contribuição normal.  

A contribuição para custeio das despesas administrativas está sendo aportada diretamente pela 

Patrocinadora em um Fundo específico da Entidade. Com base no planejamento orçamentário da 

entidade para 2022, o valor anual de contribuição administrativa pago pelas patrocinadoras será de 

R$ 1.216.405,47. 

Participantes 

As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do 

plano, que foram estimadas em que foram estimadas em 31/12/2021 1,52% da folha de salários de 

participação. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participante e de 
patrocinadora definidas no regulamento, inclusive para custear as despesas administrativas. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

Os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido devem arcar com as despesas 

administrativas do plano. 
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Fonte dos Recursos e vigência do plano de custeio 

A seguir temos os valores estimados das contribuições a serem realizadas para o plano de benefícios 

pelos participantes, assistidos e patrocinadores em reais e em percentual da folha de participação. 

Data início vigência do plano de custeio 01/04/2022 

  Patrocinador Participante Assistidos 

Valor Custeio Normal 2.474.112,96  1.505.908,20  - 

Taxa Custeio Normal 2,49% 1,52% - 

Tendo em vista a natureza do plano de benefícios e a vinculação, nesse tipo de plano, da 

contribuição patronal com os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, 

contribuições realizadas pelos participantes e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição 

definida apresentadas neste parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as 

taxas efetivamente praticadas. 
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Conclusão 
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano Básico de Benefícios III da Previndus, patrocinado pelo Sesc/ARRJ, informamos que o plano 

está financeiramente equilibrado.  

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 

dados e informações de responsabilidade da entidade e sua patrocinadora. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a Previndus com o propósito de apresentar os resultados da 

avaliação atuarial em 31/12/2021. Este documento não se destina ou deve ser utilizado para outros 

fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a Willis Towers 

Watson tem responsabilidade apenas com a Previndus em relação a todas as questões relativas a 

este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito ou 

responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário.  

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
Sátyro Florentino Teixeira Neto 

  
 
 
Joana Freguglia Machado Carneiro 
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