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Ilma. Sra.  
Dra. Juliana Koehler 
M.D. Diretora Superintendente do 
INFRAPREV 
 

Prezada Senhora, 

 

Encaminhamos anexo o Parecer Atuarial do Plano CV do INFRAPREV (CNPB 2000.0081-19), 
em referência a Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2020.  

 
 
Colocando-nos ao inteiro dispor de V.Sa. para maiores esclarecimentos, reiteramos, na 

oportunidade, protestos de elevada estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 

 

Gabriel Pimentel Sátyro 
Atuário MIBA 2799 

José Roberto Montello 
Atuário MIBA 426 
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1. Introdução 

Este Parecer Atuarial tem como objetivo apresentar os resultados da Avaliação Atuarial de 
encerramento do exercício de 2020 do Plano CV do INFRAPREV (CNPB 2000.0081-19), 
dimensionando o valor de suas Provisões Matemáticas Reavaliadas, de seus Fundos Previdenciais e 
de outros compromissos do Plano de Benefícios, considerando hipóteses, regimes financeiros e 
métodos de financiamento em conformidade com a legislação vigente e com as boas práticas 
previstas na literatura atuarial, para que se possa definir o Plano de Custeio do Plano, permitindo 
um planejamento de longo prazo adequado por parte de seus administradores para quitação das 
suas obrigações futuras de natureza Previdencial, em conformidade com a legislação vigente e com 
as definições estabelecidas no Regulamento do Plano em vigor. 
 

2. Legislação aplicável 

• Lei nº 108/2001 de 29/05/2001 
Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas 
respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. 
 

• Lei nº 109/2001 de 29/05/2001 
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências. 
 

• Resolução CNPC nº 30/2018 de 10/10/2018 
Dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas 
de previdência complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização de 
superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário 
que administram, bem como estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de 
plano de benefícios, e dá outras providências. 
 

• Instrução Previc nº 10/2018 de 30/11/2018 (em vigor até 31/12/2020) 
Regulamenta os critérios para definição da duração do passivo, da taxa de juros parâmetro 
e do ajuste de precificação, assim como estabelece orientações e procedimentos a serem 
adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar para destinação e 
utilização de superávit e elaboração, aprovação e execução de planos de equacionamento 
de déficit, de que trata a Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e dá outras 
providências. 

 

3. Informações Gerais sobre o Plano 

O Plano CV (Contribuição Variável) de CNPB nº 2000.0081-19, administrado pelo INFRAPREV, que 
se encontra aberto à novas inscrições na data desta avaliação atuarial, possui as seguintes 
Patrocinadoras responsáveis por seu custeio: 

  
✓ Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero;  

✓ Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV; 
 

✓ Concessionária do Aeroporto de Guarulhos S/A; 
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✓ Aeroportos Brasil Viracopos S.A.;  
✓ Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.; 

✓ Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.; e 

✓ Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. 
 
As Patrocinadoras Infraero e INFRAPREV são solidárias entre si. As demais patrocinadoras são não 
solidárias. Os resultados da avaliação atuarial apresentados neste Parecer consideram hipóteses e 
métodos atuariais em conformidade com a legislação vigente, além de considerarem as 
características da massa de participantes e o Regulamento do Plano CV vigente em 31/12/2020. 
 

4. Hipóteses Atuariais e Métodos de Financiamento  

4.1. Hipóteses Atuariais 

A análise das hipóteses atuariais foi realizada considerando que a avaliação atuarial é feita com base 
em hipóteses atuariais adequadas às características do Plano de Benefícios, da sua massa de 
Participantes, Assistidos e Beneficiários, ao ambiente econômico e à legislação, bem como à 
atividade desenvolvida pelo Patrocinador, sabendo que as hipóteses atuariais devem refletir 
expectativas de longo prazo, pois se destinam a prever os compromissos futuros até o 
encerramento do Plano de Benefícios e que o Atuário deve certificar-se de que as hipóteses 
selecionadas são adequadas. Para o encerramento do exercício de 2020 a análise das hipóteses 
atuariais considerou o estabelecido na legislação vigente, que define orientações e procedimentos 
a serem adotados pelas EFPC na realização ou na manutenção dos estudos técnicos já existentes. A 
seguir descreveremos o conjunto das principais hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 
financeiras utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas apresentadas neste Parecer Atuarial: 

 

Hipótese Valor 

Taxa real anual de juros 5,10% a.a. 

Projeção de crescimento real de salário 
Infraero e INFRAPREV: 1,54% a.a. 

Viracopos, Guarulhos, Inframérica, BH e 
Galeão: 0,00% a.a. 

Projeção de crescimento real dos benefícios 
do plano 

0,00% a.a. 

Fator de determinação do valor real ao longo 
do tempo dos salários 

100,00% 

Fator de determinação do valor rela ao longo 
do tempo dos benefícios 

98,00% 

Rotatividade Tabela “JM Turnover 2019” 

Tábua de mortalidade geral de válidos AT-2000 Basic, segregada por sexo 

Tábua de mortalidade geral de inválidos AT-49 (masculina) 

Tábua de entrada em invalidez Álvaro Vindas 

Composição Familiar 

80% de Participantes Ativos são casados na 
data de aposentadoria, sendo o marido 4 anos 
mais velho que a esposa. Família real para os 

Assistidos 

Entrada em Aposentadoria 100% na primeira elegibilidade 
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 As hipóteses atuariais que tiveram alterações do exercício de 2019 para o exercício de 2020, foram 
a hipótese da Taxa Real de Juros, que passou de 5,30% a.a. para 5,10% a.a., o crescimento real de 
salário, que para as patrocinadoras Infraero e INFRAPREV foi adotado em 1,54% a.a. e para as 
patrocinadoras Viracopos e Guarulhos foi adotado em 0% a.a., a Tábua de Mortalidade de Inválidos 
que passou para AT-49 (masculina) em substituição a Tábua de Mortalidade de Inválidos Winklevoss 
e a Tábua de Entrada em Invalidez que passou para Álvaro Vindas em substituição a Álvaro Vindas 
agravada em 50%, conforme decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da Entidade 
subsidiada através do ofício JM/2119/2020, que apresentou o Relatório das Hipóteses Atuariais a 
serem adotadas nas avaliações atuariais dos Planos Previdenciários do INFRAPREV para o exercício 
de 2020. A alteração da hipótese da Taxa Real de Juros representou um impacto total de mais R$ 
32.672.839,42, a alteração da hipótese da Tábua de Mortalidade de Inválidos representou um 
impacto total de mais R$ 16.309.887,14, a alteração da hipótese da Tábua de Entrada em Invalidez 
representou um impacto total de menos R$ 17.064.111,79 e a alteração da hipótese de crescimento 
real de salário representou um impacto total de menos R$ 5.401.273,11, nas Provisões Matemáticas 
do Plano CV, em 31/12/2020, resultando em um reflexo total de mais  R$ 26.517.341,66 nessas 
provisões. Em relação as demais hipóteses, ressaltamos que apesar de ainda se encontrarem dentro 
da validade, nossa Consultoria realizou estudos complementares de aderência que demonstraram 
que estas hipóteses (que foram aplicadas no encerramento de 2019), ainda se encontram adequadas 
a realidade do Plano, e, portanto, foram mantidas para o exercício de 2020. Os referidos estudos 
foram aprovados pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. 
 

4.2. Método de Financiamento 

O método atuarial adotado para a avaliação de todos os benefícios na modalidade de benefício 
definido do Plano CV foi o Agregado, sendo que o benefício de Auxílio-Reclusão não foi avaliado 
por ser considerado irrelevante para fins de apuração do passivo. Para os benefícios na modalidade 
de contribuição definida adotou-se a Capitalização Individual.  
 

5. Perfil da Massa de Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios 

Os valores apresentados a seguir são nominais, estão consolidados em relação as patrocinadoras e 
se referem a base cadastral de 31/08/2020, utilizada nesta avaliação atuarial:  
 

5.1. Participantes Ativos 

Referência Valor 

Quantidade Total 6.947 

- Sexo Masculino 4.638 

- Sexo Feminino 2.309 

Idade Média (anos) 47,20 
Tempo de Serviço Médio (anos) 17,04 

23,99 
Tempo Médio de Contribuição (anos) 15,58 
Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 7,80 
Salário Real de Benefício Médio Mensal (R$) 9.033,04 
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$) 815.782.724,88 
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5.2. Participantes Assistidos 

Referência Valor 

Aposentados por Benefício Programado  

 - Quantidade 3.667 

 - Idade Média (anos) 65,01 

 - Benefício Médio Mensal (R$) 3.510,11 

Aposentados por Benefício Não Programado  

 - Quantidade 288 

 - Idade Média (anos) 62,02 

 - Benefício Médio Mensal (R$) 2.766,42 

Pensões  

 - Quantidade 838 

 - Idade Média (anos) 73,61 

 - Benefício Médio Mensal (R$) 1.909,24 
 

Para apuração das estatísticas apresentadas foram indicados dados relacionados a benefícios de 
auxílio doença com mais de 24 meses como aposentados por benefício não programado, 
participantes ativos e em benefícios proporcionais diferidos como participantes ativos e para os 
benefícios de pensão por morte foi considerada a totalidade do benefício de pensão recebido por 
cada família, indicando a idade média do (a) participante falecido. 
 

5.3. Histograma da massa 

 

  

 

6. Qualidade da base cadastral e dados contábeis utilizados  

Com relação aos valores registrados como Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos, de 
Benefícios a Conceder e Resultado Técnico Acumulado, atestamos que os mesmos foram avaliados 
pela Jessé Montello, utilizando os dados contábeis e cadastrais que nos foram enviados pelo 
INFRAPREV, sendo que os dados cadastrais foram objeto de análise de consistência e de 
comparação com os dados cadastrais do exercício anterior, a qual submetemos à referida Entidade 
para os ajustes necessários e posterior validação, tendo sido, tão somente após tal validação, 
utilizados na elaboração da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2020, refletida neste 
Parecer Atuarial. 
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7. Duração do Passivo  

A duração do passivo foi calculada em 9,85 anos através do sistema Venturo da Previc, utilizando o 

fluxo probabilístico de receitas e despesas previdenciárias na posição de 31/12/2020, equivalente a 

média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do Plano, líquidos de 

contribuições incidentes sobre esses benefícios. 

 

8. Patrimônio de Cobertura do Plano  

O Patrimônio de Cobertura efetivamente constituído pelo Plano é o valor utilizado para fazer face 

às Provisões Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Plano de Benefícios 

Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto 

por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros, conforme disposto na legislação em 

vigor, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável Estruturado, Imobiliário, Operações 

com Participantes, e Exterior. O Patrimônio de Cobertura informado pela Entidade para o Plano 

como valor contabilizado na posição de 31/12/2020, consolidado em relação as patrocinadoras, foi 

de R$ 3.486.250.113,28. 

 

9. Resultados apurados  

A situação financeiro-atuarial do Plano CV, avaliado pelo regime/método de financiamento atuarial 
Agregado e com as mesmas hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial do exercício anterior, 
com exceção a adoção da taxa real de juros que passou de 5,30% a.a. para 5,10% a.a., o crescimento 
real de salário, que para as patrocinadoras Infraero e INFRAPREV foi adotado em 1,54% a.a. e para 
as patrocinadoras Viracopos e Guarulhos foi adotado em 0% a.a., a Tábua de Mortalidade de 
Inválidos que passou para AT-49 (masculina) em substituição a Tábua de Mortalidade de Inválidos 
Winklevoss e a Tábua de Entrada em Invalidez que passou para Álvaro Vindas em substituição a 
Álvaro Vindas agravada em 50%, apresentou um Déficit Técnico Acumulado de R$ 96.582.804,91, 
equivalente a 2,77% do Patrimônio de Cobertura do Plano, então existente, e equivalente a 2,70% 
das Provisões Matemáticas calculadas na posição de 31/12/2020, conforme demonstrado a seguir 
pelo layout do Plano de Contas previsto na legislação em vigor na data desta avaliação atuarial 
realizada na data base 31/08/2020, devidamente evoluída para posição 31/12/2020: 
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9.1. Resultados a Valor Presente 

 
 

Para apuração das Provisões Matemáticas foram considerados, além dos itens descritos 
anteriormente neste Parecer, os seguintes aspectos: 
 

• Valores dos Fundos Previdenciais, Administrativo e de Investimentos posicionados em 
31/12/2020 e informados pelo INFRAPREV; 

• Valores dos Saldos de Conta posicionados em 31/12/2020 e informados pelo INFRAPREV;  

• Valor do Ativo do Plano posicionado em 31/12/2020 e informado pelo INFRAPREV; e 

• Valor da Conta Coletiva posicionado em 31/12/2020 informado pelo INFRAPREV. 

Nota:  No total das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder está incorporado o valor de R$ 

56.141.226,50, referente ao Saldo dos Participantes Cancelados, conforme §1 do artigo 11 do 

regulamento do Plano, que dispõe da perda do direito a todos os benefícios, a exceção do resgate 

ou da portabilidade, que lhe será devido a partir do término do vínculo empregatício da 

Patrocinadora.  

Os valores contábeis encaminhados para processamento da avaliação atuarial de encerramento do 

exercício de 2020 não sofreram análise pela Jessé Montello e a responsabilidade por sua veracidade 

integralmente da Entidade. 

 Viracopos  Guarulhos  Inframérica  BH  Galeão Infraero / Infraprev CONSOLIDADO

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social 20.596.125,01      8.814.709,99        6.390.060,50    4.360.349,93    92.403,32        3.629.666.189,24          3.669.919.837,99 

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano 20.137.269,68      7.409.217,66        6.218.542,46    4.360.349,93    92.403,32        3.448.032.330,23          3.486.250.113,28 

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas 19.124.925,30      6.295.961,41        4.634.912,00    3.133.090,91    92.403,32      3.549.551.625,25        3.582.832.918,16 

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos 3.216.452,34        3.229.283,65        832.694,73      1.250.161,34    92.403,32      1.721.240.129,02        1.729.861.124,39 

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida 864.139,49          696.261,76          609.766,36      196.054,11      92.403,32      180.956.826,44           183.415.451,48    

2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos 864.139,49          696.261,76          609.766,36        196.054,11        92.403,32        180.956.826,44             183.415.451,48    

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em regime de Capitalização 2.352.312,85        2.533.021,89        222.928,37      1.054.107,23    -                1.540.283.302,58        1.546.445.672,91 

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 2.261.461,91        2.533.021,89        222.928,37      1.054.107,23    -                1.196.601.935,92        1.202.673.455,30 

2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 90.850,94            -                      -                  -                  -                343.681.366,67           343.772.217,61    

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder 15.908.472,96      3.066.677,76        3.802.217,28    1.882.929,57    -                1.828.311.496,22        1.852.971.793,77 

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida 14.623.900,26      2.641.345,41        3.522.028,75    1.764.789,15    -                1.625.294.450,46        1.647.846.514,02 

2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador / Instituidor 6.370.909,50        1.125.173,95        1.325.114,06    575.401,93        -                    722.671.531,49             732.068.130,92    

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes 8.252.990,76        1.516.171,46        2.196.914,69    1.189.387,22    -                    902.622.918,97             915.778.383,10    

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em regime de Capitalização Programado -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.02.02.02 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.02.02.03 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em regime de Capitalização Não Programado 1.284.572,70        425.332,35          280.188,53      118.140,42      -                203.017.045,76           205.125.279,75    

2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 1.852.309,52        656.658,50          384.515,71        263.449,48        -                    262.425.486,60             265.582.419,81    

Fundador 654.975,40          99.702,99            171.203,19      50.644,49        -                159.855.476,06           160.832.002,13    

Não Fundador 1.197.334,12        556.955,51          213.312,52        212.804,99        -                    102.570.010,54             104.750.417,67    

2.3.1.1.02.03.02 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 283.868,41          115.663,08          52.163,59          72.654,53          -                    29.704.220,42                30.228.570,03      

Fundador -                      -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

Não Fundador 283.868,41          115.663,08          52.163,59        72.654,53        -                29.704.220,42            30.228.570,03      

2.3.1.1.02.03.03 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 283.868,41          115.663,08          52.163,59          72.654,53          -                    29.704.220,42                30.228.570,03      

Fundador -                      -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

Não Fundador 283.868,41          115.663,08          52.163,59        72.654,53        -                29.704.220,42            30.228.570,03      

2.3.1.1.3.00.00 Provisões Matemáticas a Constituir (-) -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.3.01.00 Serviço Passado  (-) -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.3.02.00 Déficit Equacionado  (-) -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.1.3.03.00 Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias -                      -                      -                  -                  -                -                            -                      

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico 1.012.344,38        1.113.256,25        1.583.630,45    1.227.259,03    -                101.519.295,01-           96.582.804,88-      

2.3.1.2.01.00.00 Resultados Realizados 1.012.344,38         1.113.256,25        1.583.630,45    1.227.259,03    -                101.519.295,01-           96.582.804,88-      

2.3.1.2.01.01.00 Superávit Técnico Acumulado 1.012.344,38        1.113.256,25         1.583.630,45    1.227.259,03    -                    -                                     -                            

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência 1.012.344,38        1.113.256,25        920.030,03      621.918,55      -                -                            -                      

2.3.1.2.01.01.02 Reserva para Revisão do Plano -                      -                      663.600,42      605.340,48      -                -                            -                      

2.3.1.2.01.02.00 Déficit Técnico Acumulado (-) -                      -                      -                  -                  -                101.519.295,01           96.582.804,88-      

2.3.1.2.02.00.00 Resultados a Realizar -                      -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

2.3.2.0.00.00.00 Fundos 458.855,33          1.405.492,33        171.518,04      -                  -                181.633.859,01           183.669.724,71    

2.3.2.1.00.00.00 Fundos Previdenciais 458.855,33          1.405.492,33        171.518,04        -                       -                    111.262.964,87             113.298.830,57    

2.3.2.1.01.00.00 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 458.855,33          1.405.492,33        171.518,04        -                       -                    111.262.964,87             113.298.830,57    

2.3.2.1.02.00.00 Revisão de Plano -                      -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

2.3.2.1.03.00.00 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial -                      -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

2.3.2.2.00.00.00 Fundos Administrativos -                      -                      -                       -                       -                    70.370.894,14            70.370.894,14      

2.3.2.3.00.00.00 Fundo de Investimentos -                            -                      -                       -                       -                    -                                     -                      

Patrocinadoras
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Adicionalmente, destacamos que para a apuração do resultado foi considerada a consolidação dos 
resultados das Patrocinadoras do Plano CV, uma vez que não há a segregação real do Patrimônio de 
Cobertura por Patrocinadora. 
 

9.2. Fluxo Probabilístico 

Foram projetados através de valores de fluxos probabilísticos de receitas e despesas previdenciárias 

o compromisso a valor futuro para fins de apuração da duração do passivo e ajuste de precificação. 

O compromisso previdenciário líquido a valor futuro apresentou o seguinte comportamento: 

 

 
 

10. Variação das Provisões Matemáticas 

A composição do Passivo Atuarial (Provisões Matemáticas) deste Plano do final do ano de 2019 para 
o final do ano 2020 considerando a evolução das suas principais grandezas, é a seguinte: 
 

Referência 31/12/2019 31/12/2020 Variação 
Provisão de Benefícios Concedidos 1.529.400.273,78 1.729.861.124,39 13,11% 

Provisão de Benefícios a Conceder 1.967.100.051,74 1.852.971.793,78 -5,80% 

Provisão Matemática a Constituir - Serviço 
Passado (*1) 

- - - 

Provisões Matemáticas (Passivo Atuarial) 3.496.500.325,52 3.582.832.918,16 2,47% 
(valores em R$) 

 

As Provisões Matemáticas apuradas em 31/12/2020, utilizando as mesmas hipóteses adotadas na 

avaliação atuarial de 31/12/2019, com exceção a adoção da taxa real de juros que passou de 5,30% 

a.a. para 5,10% a.a., o crescimento real de salário, que para as patrocinadoras Infraero e INFRAPREV 

foi adotado em 1,54% a.a. e para as patrocinadoras Viracopos e Guarulhos foi adotado em 0% a.a., 

a Tábua de Mortalidade de Inválidos que passou para AT-49 (masculina) em substituição a Tábua de 

Mortalidade de Inválidos Winklevoss e a Tábua de Entrada em Invalidez que passou para Álvaro 

Vindas em substituição a Álvaro Vindas agravada em 50%, variaram em comparação com os valores 

avaliados em 31/12/2019, parte em função do ajuste das hipóteses, parte pela evolução cadastral 

e atualização dos valores monetários atrelados pela inflação do INPC do IBGE, no geral em torno de 
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2,47%, sendo o reflexo decorrente da alteração das hipóteses apurados em aproximadamente 31% 

desta variação, representando reflexos apenas na variação das Provisões Matemáticas estruturadas 

na modalidade de Benefícios Definidos. 

 

11 Natureza do Resultado 

O Plano encontra-se com resultado contábil deficitário no encerramento do exercício de 2020 no 

valor de R$ (96.582.804,88), principalmente pela perda financeira que fez com que o Patrimônio de 

Cobertura total tenha reduzido de R$ 3.534.243.285,32 em 31/12/2019 para R$ 3.486.250.113,28 

e em decorrência dos ajustes das hipóteses atuariais resultando em um reflexo total de mais R$ 

26.517.341,66 nessas provisões. E desta forma, a natureza do resultado apurado em 31/12/2020 no 

Plano pode ser considerada como em parte conjuntural e em parte estrutural, considerando a 

reestruturação de suas bases atuariais. Informamos que, por meio do programa Venturo 

disponibilizado pela PREVIC, foi calculado o ajuste de precificação correspondente à diferença entre 

o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos 

mantidos até o vencimento, considerando a taxa de juros real anual utilizada nesta avaliação 

atuarial, e o valor contábil desses títulos, de forma a se apurar o equilíbrio técnico ajustado do Plano. 

Em 31/12/2020 o ajuste de precificação corresponde a R$ 83.624.191,10. Levando-se em conta esse 

ajuste de precificação, o equilíbrio técnico ajustado foi calculado em R$ (12.958.613,78), nos termos 

estabelecidos pela Resolução CNPC nº 30/2018, conforme a seguir: 

 

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado Valor 

a) Resultado Realizado R$ (96.582.804,88) 

a.1) Superávit Técnico Acumulado - 

a.2) (-) Déficit Técnico Acumulado R$ (96.582.804,88) 

b) Ajuste de Precificação R$ 83.624.191,10 

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) R$ (12.958.613,78) 
(valores em R$) 

 

Este Equilíbrio Técnico Ajustado de R$ (12.958.613,78) equivale a 0,74% das Provisões Matemáticas 

reavaliadas na modalidade de Benefícios Definidos de R$ 1.751.570.952,66 na posição de 

31/12/2020 e como a Duração do Passivo do Plano foi calculada em 9,85 anos, o Equilíbrio Técnico 

Ajustado é inferior ao limite de resultado deficitário que poderia ser mantido no Plano, calculado 

em 1% x (duração do passivo de 9,85 anos - 4) das provisões matemáticas estruturadas na 

modalidade de benefícios definidos, ou seja, atreladas aos benefícios que tenham seu nível 

previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, o que resulta em um 

limite de déficit de 5,85% dessas provisões, limite este que totaliza R$ 102.466.900,73, e, que de 

acordo com a legislação em vigor, poderia ser mantido no Plano. Registramos, em atendimento ao 

§ 4º do Art. 30º da Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018, que por meio do Estudo Técnico para 

Verificação da Aderência e Adequação da Taxa Real de Juros Atuarial do Plano, realizado por 

Consultor Financeiro da EFPC ao longo do ano de 2020, foi verificada a capacidade financeira do 

Plano de carregar a posição alocada em títulos públicos federais indexados à inflação marcados na 

curva, até os seus respectivos vencimentos, tendo como princípio básico a satisfação 

simultaneamente das condições de solvência e liquidez intertemporal do Plano. Neste estudo se 
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evidenciou que a taxa de reaplicação necessária para o equilíbrio do Plano não está sendo afetada 

pela distribuição temporal do fluxo destes títulos, em relação ao passivo, confirmando, desta forma, 

que até então a capacidade financeira de manutenção na carteira dos títulos classificados como 

mantidos até o vencimento, sem que o déficit técnico apurado represente risco de liquidez no curto 

ou médio prazo. 

 

12. Soluções para o Equacionamento do Déficit  

Apesar do déficit técnico apurado estar dentro do limite aceitável de manutenção de desequilíbrio, 
conforme estabelecido pela legislação vigente, sabendo inclusive que estamos vivenciando uma 
crise financeira global não vivida por gerações, decorrente principalmente pela Pandemia 
instaurada pelo Coronavírus, que refletiram em perdas financeiras globais ao longo do ano de 2020, 
com reflexos na rentabilidade do Plano CV, recomenda-se no tempo adequado, no caso de haver 
situações de déficit que venham a ocorrer constantemente, que sejam tomadas ações efetivas por 
parte dos Órgão de Governança da Entidade. Para evitar a evolução do desequilíbrio apurado, 
continuaremos realizando o acompanhamento dos resultados das Avaliações Atuariais e das 
necessidades do Plano de forma a promover os ajustes que venham a ser necessários ao custeio do 
Plano e de seus parâmetros atuariais, requeridos para manutenção permanente de seu equilíbrio 
econômico e financeiro, oferecendo soluções, caso haja necessidade, que atendidas as restrições 
legais, sejam compatíveis com a necessidade de liquidez do Plano e a capacidade de pagamento dos 
Participantes, Assistidos e da Patrocinadora, sem gerar insolvência financeira ao Plano de 
Benefícios. 
 

13. Variação do Resultado 

O Plano passou de um resultado superavitário contábil em 31/12/2019 de R$ 37.742.959,80 para 
um resultado deficitário contábil no encerramento do exercício de 2020 de R$ (96.582.804,88), onde 
as principais variações do resultado da Avaliação Atuarial de 31/12/2019 para o de 31/12/2020 são 
relacionadas as perdas financeiras apuradas ao longo de 2020 e as adequações das hipóteses 
atuariais adotadas na avaliação atuarial de encerramento do ano de 2020. 
 

14. Plano de Custeio para o Exercício de 2020 

A seguir apresentaremos o Plano de Custeio para o exercício de 2021 do Plano CV para os 

Patrocinadores e Participantes: 

 

14.1. Atribuição do Custeio – Patrocinadores  

 
 

PATROCINADOR (ES) Infraero e Infraprev BH Viracopos GRU Inframerica Galeão

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 1,960% 1,308% 1,810% 2,140% 1,785% 0,000%

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 0,017% 0,014% 0,014% 0,016% 0,012% 0,000%

Conforme Art. 32 do Regulamento do Plano

0,7367% da folha de salários dos Participantes Fundadores e 0,5525% da folha de salários dos Participantes Não Fundadores
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14.2. Atribuição do Custeio – Participantes Fundadores  

 
 

14.3. Atribuição do Custeio – Participantes Não Fundadores 

 
 

PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS  
Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições 
que seriam feitas pela patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o Término do Vínculo Empregatício, 
destinadas ao custeio de seus benefícios e das despesas administrativas. 
 
PARTICIPANTES EM BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO 
Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para despesa administrativa que seriam 
feitas pelo Participante Ativo Fundador e Não Fundador, dependendo de sua condição na data de 
adesão ao Plano, e pela Patrocinadora. 
 

ASSISTIDOS  
As contribuições Administrativas dos Assistidos serão de 1% sobre a folha de benefícios, 
considerando que não haverá incidência de contribuição administrativa dos Participantes Assistido 
do Plano de Contribuição Variável sobre os valores pagos pelo Infraprev relativos aos casos a seguir:  
 
1 – Valor do saque de até 25% do saldo total de conta nas concessões de aposentadoria e pensão 
por falecimento. 
2 – Benefício de pagamento único. 
3 – Benefício de auxílio doença. 
4 – Abono anual relativo a qualquer benefício previsto no Plano. 
 
Nota: Em relação as Contribuições Especial e Especifica, por prudência atuarial, corroborando com 
o posicionamento do Infraprev e de nossa Consultoria Atuarial nos anos  anteriores, analisando as 
taxas recalculadas como as mínimas possíveis para manutenção do equilíbrio atuarial do benefícios 
cobertos por essas contribuições, entendemos que no momento atual a manutenção das taxas 
vigentes no ano de 2020 para o ano de 2021 é a medida mais prudente para preservar o custeio 
desses benefícios, sabendo inclusive que essas contribuições serão reavaliadas anualmente, para 
caso necessário serem ajustadas. 
 

14.4. Valores estimados para o ano de 2021 – Patrocinadores 

 
 

PATROCINADOR (ES) Infraero e Infraprev BH Viracopos GRU Inframerica Galeão

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme Art. 32 do Regulamento do Plano

0,3683% da folha de salários dos Participantes Fundadores 

PATROCINADOR (ES) Infraero e Infraprev BH Viracopos GRU Inframerica Galeão

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 1,960% 1,308% 1,810% 2,140% 1,785% 0,000%

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 0,017% 0,014% 0,014% 0,016% 0,012% 0,000%

Conforme Art. 32 do Regulamento do Plano

 0,5525% da folha de salários dos Participantes Não Fundadores

PATROCINADOR (ES) Infraero e Infraprev BH Viracopos GRU Inframerica Galeão

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS R$ 35.807.905,75 R$ 28.657,79 R$ 71.644,47 R$ 85.973,36 R$ 28.657,79 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS R$ 2.859.574,94 R$ 2.288,58 R$ 5.721,44 R$ 6.865,73 R$ 2.288,58 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS R$ 3.986.483,17 R$ 3.190,46 R$ 7.976,16 R$ 9.571,39 R$ 3.190,46 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS R$ 441.112,60 R$ 353,03 R$ 882,58 R$ 1.059,09 R$ 353,03 R$ 0,00
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14.5. Valores estimados para o ano de 2021 – Participantes Fundadores e Não Fundadores 

 
 
Com exceção da contribuição administrativa de Assistidos, o plano de custeio apresentado neste 

Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2021, permanecendo no período de janeiro/2021 

a março/2021 o custeio vigente no exercício anterior. Com objetivo de mitigar os impactos causados 

pela pandemia COVID 19, o Instituto optou por iniciar a cobrança das contribuições administrativas 

dos assistidos a partir de 01/05/2021. 

 

15. Principais Riscos Atuariais 

Os riscos atuariais do plano decorrentes da não realização das hipóteses adotadas na avaliação 

frente à realidade observada referem-se, principalmente, à rentabilidade dos investimentos, à 

entrada em invalidez e à sobrevivência da massa de participantes, uma vez que o Plano está 

estruturado na modalidade de contribuição variável, onde o risco é devido ao benefício em caso 

de invalidez ou morte do participante e aos participantes que recebem o benefício sob a forma de 

renda mensal vitalícia. De todo modo, todas as hipóteses atuariais envolvidas no cálculo atuarial e 

apresentadas neste tópico, se não realizadas, geram riscos para o Plano. Além dos riscos 

decorrentes da não realização das hipóteses atuariais conforme projetado, as EFPC estão sujeitas 

principalmente aos riscos de liquidez (descasamento de ativos x passivos), operacionais e de 

manutenção de cadastro, que podem impactar de forma mais acentuada os modelos matemáticos 

utilizados nos cálculos e projeções atuariais, os quais devem ser constantemente analisados no 

âmbito da EFPC, principalmente no caso de ser apurado um déficit técnico acumulado, onde no 

caso do Plano CV, há um acompanhamento criterioso relacionado aos fluxos de ativos onde está 

preservada a liquidez do Plano no curto e médio prazo. 

 

16. Despesas Administrativas  

O custeio das despesas administrativas do Plano ocorrerá através da contribuição administrativa de 

participantes ativos, assistidos e patrocinadora (previdencial), mantendo os percentuais atuais de 

cobrança e através da contribuição administrativa do resultado dos investimentos dos planos de 

benefícios.  

A contribuição dos investimentos será equivalente a 70% do valor da diferença entre as despesas 

totais e a contribuição previdencial e as despesas remanescentes (30%) serão cobertas pelo Fundo 

Administrativo.  

 

ATIVOS Infraero e Infraprev BH Viracopos GRU Inframerica Galeão

CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS R$ 41.520.952,78 R$ 33.230,05 R$ 83.075,14 R$ 99.690,16 R$ 33.230,05 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS R$ 2.859.574,94 R$ 2.288,58 R$ 5.721,44 R$ 6.865,73 R$ 2.288,58 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS R$ 3.141.139,74 R$ 2.513,92 R$ 6.284,79 R$ 7.541,75 R$ 2.513,92 R$ 0,00

CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS R$ 441.112,60 R$ 353,03 R$ 882,58 R$ 1.059,09 R$ 353,03 R$ 0,00
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17. Conclusão 

Na qualidade de atuário habilitado e legalmente responsável pela avaliação atuarial do 

encerramento do exercício de 2020 do Plano CV administrado pelo INFRAPREV, atestamos que o 

mesmo se encontra com Déficit Técnico Acumulado Contábil de R$ (96.582.804,88) e tendo em vista 

que o ajuste de precificação corresponde a R$ 83.624.191,10, levando-se em conta esse ajuste de 

precificação, o equilíbrio técnico ajustado foi calculado em R$ (12.958.613,78), nos termos 

estabelecidos pela Resolução CNPC nº 30/2018 . 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

Gabriel Pimentel Sátyro 
Atuário MIBA 2799 

José Roberto Montello 
Atuário MIBA 426 
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