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Impacto Econômico da Utilização da Premissa de Composição Familiar em Fundos de 

Pensão Brasileiros 

 

 

Resumo 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), também conhecidas como 

fundos de pensão, são instituições sem fins lucrativos que buscam complementar os 

rendimentos da aposentadoria pela previdência social. Cabe à EFPC dimensionar os seus 

riscos, via avaliação atuarial, e gerenciá-los de modo a preservar a sua liquidez, seu equilíbrio 

financeiro e sua solvência. Para subsidiar o trabalho de uma avaliação atuarial são assumidas 

hipóteses, dentre elas a adoção de um padrão para a composição familiar dos participantes do 

plano. Entretanto, as famílias brasileiras têm passado por muitas transformações, nas quais 

são formados arranjos que fogem ao estabelecimento de um padrão. Nesse sentido, o presente 

trabalho consiste em avaliar o impacto econômico nos compromissos de planos 

previdenciários através da utilização da premissa de composição familiar padrão em fundos 

de pensão no Brasil no ano de 2016. Os resultados apontam indícios estatísticos de que o 

padrão familiar atualmente utilizado não é aderente à realidade dos planos estudados no que 

tange ao aspecto de percentual de casados. Verificou-se, também, diferenciais entre a adoção 

de uma família padrão e a utilização da família real nas provisões individuais, mas essas 

diferenças são diluídas no âmbito agregado. Ainda que se observem divergências entre os 

resultados utilizando-se a composição familiar padrão e os resultados utilizando-se dados 

reais da família dos participantes, destaca-se a importância da utilização desta hipótese, uma 

vez que o controle operacional e acompanhamento da formação familiar de todos os 

participantes pode ser inviável. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade do acompanhamento 

de sua adequação, visto que o mal dimensionamento dessa premissa pode comprometer o 

passivo e consequentemente os resultados de um plano previdenciário. 

 

 

Palavras chave: Fundos de Pensão, Premissas Atuariais, Impacto Econômico, Composição 

Familiar.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), também conhecidas 

como fundos de pensão, são instituições sem fins lucrativos que operam planos de benefícios 

de caráter previdenciário, buscando complementar os rendimentos obtidos com aposentadoria 

pela previdência social de modo a manter o poder aquisitivo existente durante a vida 

laborativa.  

O órgão responsável por regular as atividades dos fundos de pensão, o Conselho 

Nacional de Previdência Complementar (CNPC), estabeleceu que os planos administrados por 

essas entidades devem ser estruturados em uma da três modalidades a seguir: benefício 

definido, contribuição definida e contribuição variável. Os planos na modalidade de Benefício 

Definido (BD) são aqueles cujos benefícios programados possuem seu valor ou nível 

previamente estabelecido; já os planos de Contribuição Definida (CD) são aqueles cujos 

benefícios só são conhecidos à época da concessão (pois dependem da capitalização das 

contribuições e do saldo de acumulado pelo participante) e os planos de Contribuição 

Variável (CV), por sua vez, são aqueles que apresentam a conjugação das características das 

modalidades de contribuição definida (fase de captação de recursos) e benefício definido (fase 

de percepção de benefícios). Independentemente das modalidades de seus planos de 

benefícios, cabe à EFPC dimensionar os seus riscos atuariais e gerenciá-los de modo a 

preservar a sua liquidez, solvência e equilíbrio financeiro-atuarial. 

Nesse sentido, um dos instrumentos fundamentais para a mensuração dos recursos 

necessários para a cobertura dos benefícios oferecidos pelo plano de uma EFPC é a avaliação 

atuarial. Ela consiste em um estudo técnico com a finalidade de mensurar o valor das 

provisões matemáticas e de outros compromissos do plano de benefícios, de forma a 

estabelecer seu adequado plano de custeio e verificar sua solvência e equilíbrio financeiro.  

De modo a subsidiar o trabalho de uma avaliação atuarial são assumidas hipóteses 

atuariais que durante o período projetado na avaliação, espera-se que se realizem com bom 

nível de segurança. Dessa forma, é fundamental que as hipóteses atuariais estejam adequadas 

às características do plano de benefícios e a sua massa de participantes, ao ambiente 

econômico e em conformidade com a legislação vigente de modo a dimensionar os 

compromissos do plano de maneira fidedigna à realidade. 

 Dentre as hipóteses adotadas na avaliação atuarial, é possível destacar a adoção de um 

padrão para a composição familiar no cálculo das provisões matemáticas, em especial para a 

provisão matemática de benefícios a conceder (valor que o plano deve ter no seu ativo a fim 

de garantir o benefício futuro dos participantes que se encontram na fase de contribuição para 

o plano). A adoção desta estrutura é feita porque a composição familiar dos participantes 

ativos pode variar muito até a data da aposentadoria. De acordo o que se observa na 

experiência dos fundos de pensão, normalmente os ativos entram solteiros nos planos e vão 

compondo as famílias ao longo dos anos e, devido a essas mudanças, o controle operacional 

do cadastro de dependentes pode se tornar inviável. 

No caso da provisão matemática de benefícios concedidos (valor que o plano deve ter 

em seu ativo, de modo a garantir os benefícios dos participantes que se encontram recebendo 

benefício), deduz-se que a família de aposentados já foi formada, logo tende a sofrer menor 

variação. Desta forma, é possível que a entidade disponha dos dados cadastrais reais destes 

participantes à época da concessão do benefício e que seja possível comparar os encargos 

gerados pela família real com os dados gerados caso o plano opte pela adoção da hipótese de 

composição familiar e assim avaliar o impacto econômico da adoção de uma estrutura padrão.  

Dentre os maiores fundos de pensão brasileiros, em geral assume-se nas avaliações 

atuariais que 95% dos participantes são casados, com diferença de idade entre os cônjuges de 

4 anos (sendo as mulheres mais novas) e com dois filhos cuja maioridade será alcançada 
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quando o participante atinge 55 anos. Entretanto, considerar esse padrão de composição 

familiar para todos os participantes pode se distanciar da realidade do plano, uma vez que a 

composição familiar do indivíduo vai variar conforme seu ciclo de vida e pode não ser 

adequado assumir, por exemplo, que tanto participantes jovens quanto participantes idosos 

possuem 95% de chance de estarem casados. 

 A estrutura da população e da família brasileira tem passado por inúmeras alterações, 

acompanhando as transformações do último século, das quais se destacam a queda na 

fecundidade, as mudanças nos padrões de nupcialidade e a ascensão de novos arranjos 

domiciliares que fogem do padrão: pessoas vivendo sozinhas, casais que já tiveram outros 

casamentos, pais com filhos adotivos, mãe ou pais solteiros com seus filhos, casais sem filhos, 

casais homossexuais, dentre outros. 

Cumpre ressaltar que as provisões matemáticas de planos estruturados na modalidade 

CD não são influenciadas pela adoção da premissa de composição familiar, pois para esta 

modalidade as provisões são calculadas pelos somatórios dos saldos de contas acumulados 

pelas contribuições dos participantes. Dessa forma, a análise da influência da composição 

familiar é possível para os planos cujos benefícios tenham seu valor ou nível previamente 

estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, bem como para os planos que 

adquiram característica de benefício definido na fase de concessão (planos estruturados na 

Modalidade BD ou CV). Esta influência nas provisões é denominada impacto econômico, que 

se refere à variação monetária final sobre o resultado das provisões matemáticas diante da 

utilização da hipótese atuarial de composição familiar. Destaca-se, também, que o impacto 

econômico é passível de ser verificado somente para os compromissos assumidos com os 

participantes que se encontram recebendo benefício, haja vista que as EFPCs só possuem 

registros da família real para os aposentados, o que viabiliza a comparação com a família 

padrão para essa parcela de participantes.  

 Diante do exposto, cabe a seguinte questão de pesquisa: Qual o impacto econômico da 

adoção da premissa de composição familiar padrão nas provisões matemáticas de benefícios 

concedidos em fundos de pensão brasileiros?  

Nesse sentido, a principal motivação desta pesquisa é investigar se a hipótese de 

composição familiar representa de maneira fidedigna a realidade da massa dos participantes 

de modo a minimizar os riscos aos quais o cálculo atuarial está exposto, reduzindo-se assim a 

probabilidade de se incorrer em custos com aportes adicionais de recursos para garantir o 

pagamento das obrigações atuariais (Oliveira & Araújo, 2007). 

Este artigo está organizado em cinco seções, sendo a primeira delas esta introdução. 

Na segunda seção apresenta-se a revisão da literatura do tema proposto nesta pesquisa, 

apresentando de maneira mais aprofundada os conceitos relacionados às EFPCs, como a 

avaliação atuarial e seus pressupostos, bem como apresentar a evolução e tendências dos 

arranjos familiares brasileiros. Na terceira seção aborda-se o método utilizado na pesquisa, 

explanando acerca dos dados e procedimentos utilizados para a investigação dos objetivos 

propostos. Na quarta sessão apresenta-se os resultados da pesquisa e suas discussões. Na 

quinta sessão, formulam-se as considerações finais. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Avaliação Atuarial em Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

 

O segmento de previdência complementar, de natureza privada, tem apresentado um 

importante crescimento ao longo dos últimos anos (Nascimento et. al., 2014). As EFPCs 

possuem um papel significativo na economia brasileira, devido à sua participação expressiva 

como investidoras institucionais no país. Segundo o consolidado estatístico da Associação 

Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), no mês de maio 
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de 2017, os ativos garantidores das EFPCs representaram 12,7% do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro. Além da complementação de aposentadoria, de acordo com a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), os planos de benefícios 

administrados pelas EFPCs podem assegurar proteção contra eventos não programados, tais 

como: doença, invalidez, morte, dentre outros, conforme regulamento de cada plano. 

Um dos instrumentos fundamentais para a mensuração dos recursos necessários para a 

cobertura dos benefícios oferecidos pelos planos de benefícios de uma EFPC é a avaliação 

atuarial. Ela consiste num estudo técnico cujo objetivo principal é mensurar o valor das 

provisões matemáticas (valor monetário dos compromissos assumidos com os segurados), dos 

fundos previdenciais e de outros compromissos do plano de benefícios, de forma a estabelecer 

o adequado plano de custeio (nível de contribuição necessário para a cobertura do pagamento 

de benefícios) e verificar a solvência e equilíbrio financeiro-atuarial de um plano de 

benefícios previdenciários. 

Conforme aponta Crisan (2016) o estudo de avaliação atuarial consiste na 

determinação e atribuição de um valor atuarial às responsabilidades assumidas, de acordo com 

as premissas assumidas, quer nos elementos estatísticos disponíveis, quer nas boas práticas 

nacionais e internacionais. Segundo a autora, a determinação das contribuições necessárias 

para a exequibilidade do plano constitui igualmente um objetivo de avaliação atuarial, 

principalmente para os planos estruturados na modalidade de Benefício Definido. 

 

2.1.1. Provisões Matemáticas 

 

Dentre os principais resultados de uma avaliação atuarial, destacam-se as provisões 

matemáticas. Essas consistem no valor monetário que designa os compromissos de uma 

entidade previdencial assumidos com os segurados de um plano de benefício em uma 

determinada data. Conforme aponta Silva (2015) o valor das provisões matemáticas é variável 

no tempo e depende de aspectos como: compromissos assumidos no plano de benefícios, 

tanto pela EFPC em relação aos participantes do plano (na forma de promessas de benefícios), 

quanto pelos participantes do plano em relação à entidade (na forma de promessas de 

contribuição); do perfil etário-salarial da massa abrangida no cálculo; das premissas atuariais 

assumidas pelo plano; dentre outros. 

As provisões matemáticas podem ser divididas em Provisões Matemáticas de 

Benefícios a Conceder (PMBAC), que correspondem ao valor que o plano deve ter no seu 

ativo a fim de garantir o benefício futuro dos participantes que se encontram na fase de 

contribuição para o plano e Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos (PMBC), que 

consistem no valor que o plano deve ter em seu ativo, calculado atuarialmente, a fim de 

garantir os benefícios dos participantes que se encontram recebendo benefício.  

Conforme Iyer (2002), sob a ótica atuarial, a estrutura de cálculo das provisões 

matemáticas de planos estruturados na modalidade de contribuição definida é mais simples 

que a dos planos de benefício definido ou na modalidade de contribuição variável, embora os 

métodos para atribuir a rentabilidade dos investimentos das contas individuais sejam 

relativamente mais complexos.  

Isso porque, nos planos de contribuições definida, “não há ocorrência de subsídios 

cruzados intrageracionais ou intergeracionais, durante o estágio da capitalização, dado que os 

membros do sistema são os únicos titulares dos recursos acumulados” (Pinheiro, 2007, p. 148) 

e as provisões são calculadas pelos somatórios dos saldos de contas acumulados pelas 

contribuições e retorno dos investidos creditados às contas dos participantes. 
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2.1.2. Premissas Atuariais  

 

De modo a subsidiar o trabalho de uma avaliação atuarial, são assumidas premissas 

(ou hipóteses) atuariais, que consistem num conjunto de informações estatísticas sobre os 

participantes de um fundo de pensão, que determinam as características da massa de 

participantes e da empresa. De acordo com a Resolução IBA nº 02 de 2016, as premissas 

atuariais podem ser classificadas da seguinte forma:  premissa financeira (taxa real anual de 

juros), premissas econômicas (taxa de inflação, projeção de crescimento real de salário, 

projeção de crescimento real dos benefícios do plano, projeção de crescimento real do maior 

salário de benefício do INSS); premissas biométricas (mortalidade de válidos, entrada em 

invalidez, mortalidade de inválidos e tábua de morbidez) e premissas demográficas 

(rotatividade. composição familiar, idade de entrada na aposentadoria, geração futura de 

novos entrados). 

A resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março 2006, estabelece parâmetros técnico-

atuariais para estruturação de plano de benefícios das EFPCs e determina que a adoção e a 

aplicação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras são de 

responsabilidade dos membros estatutários da EFPC, na forma de seu estatuto, como também 

do atuário que tenha proposto ou validado as hipóteses adotadas na avaliação atuarial do 

plano de benefícios e do atuário responsável pela auditoria atuarial. Cumpre ressaltar que a 

escolha das premissas atuariais deve reproduzir com fidedignidade a realidade do plano, para 

não subavaliar ou sobreavaliar o passivo da instituição (Silva, 2015).  

Como os planos das EFPCs assumem compromissos de longo prazo, eles estão 

expostos a vários riscos, incluindo os riscos atuariais.  De acordo com Machado, Lima & 

Lima (2006, p.1) o risco atuarial é definido como aquele decorrente da “adoção de premissas 

atuariais que não se confirmem, ou que se revelem agressivas e pouco aderentes à massa de 

participantes ou do uso de metodologias que se mostrem inadequadas”. Dessa forma, caso as 

premissas adotadas não se confirmarem, o custeio do plano será elaborado de maneira 

inadequada e pode não ser suficiente para honrar os compromissos assumidos, acarretando em 

insolvência econômica (Detoni & Moreira, 2011). 

Nesse sentido, é necessária a adoção de metodologias adequadas, nas quais as 

premissas atuariais representem de maneira fidedigna a realidade da massa dos participantes 

do plano, buscando minimizar os riscos aos quais o cálculo atuarial está exposto, reduzindo-se 

assim a probabilidade de se incorrer em custos com aportes adicionais de recursos para 

garantir o pagamento das obrigações atuariais (Oliveira & Araújo, 2007). Além disso, as 

hipóteses atuariais devem estar adequadas ao ambiente econômico e em conformidade com a 

legislação vigente de modo a dimensionar os compromissos do plano de maneira adequada à 

realidade do plano. 

 

2.1.3. Hipótese Atuarial de Composição Familiar 

 

A composição familiar consiste no conjunto de beneficiários considerados na apuração 

dos compromissos decorrentes de morte ou reclusão do participante. Nesse sentido, Pinheiro 

(2007) considera a composição familiar como uma variável que representa o tamanho da 

família segurada, ressaltando sua importância na formação das provisões matemáticas quando 

é previsto o pagamento de pensões no regulamento de um plano de benefícios de uma EFPC.  

Dentre as hipóteses adotadas na avaliação atuarial, é possível destacar a adoção de 

uma composição familiar denominada padrão no cálculo das provisões matemáticas, em 

especial para a provisão matemática de benefícios a conceder. A adoção desta estrutura é feita 

porque a composição familiar dos participantes ativos pode variar muito até a data da 



 

7 
 

aposentadoria e, devido a essas mudanças, o controle do cadastro de dependentes pode se 

tornar operacionalmente complexo e de difícil implantação.  

Alves (2014) aponta que devido às alterações da estrutura familiar dos participantes 

ativos até a aposentadoria a utilização da família real para a projeção de benefícios a conceder 

de participantes ativos não é o ideal. Nesse caso, utilizar uma família média segregada por 

idade e sexo permite maior aproximação da família do participante ativo no momento da sua 

aposentadoria.  

  No caso dos aposentados, deduz-se que a família destes indivíduos já foi formada, 

logo tende a sofrer menor variação. Desta forma, parece razoável trabalhar com os dados 

cadastrais reais destes participantes tanto na concessão do benefício, bem como no encargo de 

pensão a ser concedida a partir da morte do assistido. Quando se trata da projeção de 

provisões para as pensões já concedidas, é de suma importância a utilização da família real, 

haja vista que as variações no grupo de pensionistas possuem influência e devem ser 

consideradas no compromisso do plano (Alves, 2014). A provisão matemática dos benefícios 

concedidos por pensão por morte, por exemplo, está atrelada às idades médias dos 

dependentes existentes à época do falecimento do participante. Ou seja, quanto mais jovem 

for a família do participante, maior será o valor atual dos encargos para esse tipo de benefício 

(Pinheiro,2005). 

A Norma Atuarial nº 1 de 2007 do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), que trata da 

seleção de hipóteses atuariais, define que o atuário, levando em consideração a legislação 

vigente deve se atentar, no momento de seleção da hipótese de composição familiar, para os 

fatores como: a experiência do grupo quanto à probabilidade do cônjuge ter idade diferente à 

do participante; a probabilidade do participante não possuir cônjuge em determinada idade, 

mas possuir no futuro; a modelagem do plano quanto à inscrição de novos beneficiários e a 

modelagem do plano quanto ao pagamento de benefícios a mais de um beneficiário. 

Nesse sentido, alguns planos de fundos de pensão, na escolha de um padrão para a 

composição familiar, utilizam uma modelagem de Encargo Médio de Pensão também 

conhecida como função Heritor (Hx) (Pinheiro,2007). Há ainda EFPCs que consideram os 

seguintes aspectos para adoção de uma estrutura familiar padrão: percentual médio de 

participantes casados, diferencial de idade entre cônjuges, quantidade e idade dos filhos, 

dentre outros. Dentro desse grupo, é comum assumir nas avaliações atuariais dentre os 

maiores fundos de pensão brasileiros que 95% dos participantes são casados, com diferença 

entre a idade dos cônjuges de 4 anos (sendo as mulheres mais novas) e com dois filhos cuja 

maioridade será alcançada quando o participante atinge 55 anos.  

Entretanto, considerar esse padrão de composição familiar para todos os participantes 

pode se distanciar da realidade do plano, porque a composição familiar do indivíduo vai variar 

conforme seu ciclo de vida. Pode não ser adequado assumir, por exemplo, que tanto 

participantes jovens quanto participantes idosos possuem 95% de chance de estarem casados.  

A população e a família brasileira, nos últimos anos, têm passado por muitas 

transformações, que serão abordadas com maior detalhamento no próximo tópico. Nesse 

sentido, a adoção de uma estrutura padrão, distante da realidade da massa de participantes e 

que não leva em conta as alterações na composição familiar dos mesmos pode vir a agravar os 

encargos referentes ao pagamento das pensões por morte e consequentemente impactar os 

resultados do plano. 

 

2.2. Evolução e Tendências dos Arranjos Familiares Brasileiros 

 

A estrutura da população e da família brasileira tem passado por inúmeras alterações, 

acompanhando os acontecimentos históricos, demográficos e transformações socioculturais, 

acontecidos ao longo do último século. Dentre os fatores associados às mudanças nos arranjos 
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domiciliares, tem-se primeiramente as transformações demográficas. Um primeiro indicador 

para as mudanças observadas trata-se da queda da taxa de fecundidade. Patarra (1988) aponta 

uma redução no número médio de filhos por mulher, passando de 5,8 filhos para 4,3 entre as 

décadas de 1970 e 1980. Já os resultados do último censo demográfico, de 2010, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) observam uma taxa de 1,9 filhos 

por mulher no Brasil. 

Com relação às transformações sociais e culturais, destaca-se as mudanças nos padrões 

de nupcialidade, como o menor número de matrimônios, aumento dos divórcios e postergação 

do casamento. Dados do IBGE apontam que a idade média ao casar (independentemente do 

tipo de união) no Brasil vem crescendo, ainda que de maneira bastante suave, nas últimas 

décadas, sendo que em 1980, era de 24,1 anos passando a 24,4 anos, em 2010. Por outro lado, 

a diferença de idade média ao casar entre homens e mulheres não variou muito: homens 

continuam se unindo, em média, com 3 anos de idade a mais do que as mulheres (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2010).  

Complementarmente, Wajnman (2012) apresenta um amplo quadro da evolução das 

famílias domiciliares brasileiras, a partir de estudo dos dados censitários do período 

compreendido entre os anos de 1960 a 2010. Nesse trabalho a autora demonstra a tendência 

brasileira, já bem apresentada na literatura nacional e internacional, de redução da proporção 

da forma de núcleo convencional, representada por casal com filhos, que vem cedendo lugar 

às formas alternativas: domicílios unipessoais, famílias com apenas casais (seja porque não 

tiveram filhos ou seja porque os filhos já saíram de casa) e ainda as famílias monoparentais 

(aquelas onde há a presença somente da mãe ou somente do pai).  

Segundo Corrêa (2016), as mudanças na composição familiar dos brasileiros 

consequentemente afetam o padrão de dependentes beneficiários de segurados dos planos 

previdenciários. Se o regime ou plano previdenciário é capitalizado e possua características da 

modalidade de benefício definido, essas transformações podem resultar em alterações nos 

recursos exigidos para seu custeio, modificando as alíquotas de contribuição. Nesse sentido, e 

considerando um cenário onde o ritmo das mudanças é acelerado, é fundamental compreender 

a evolução e as tendências dos arranjos familiares da população brasileira, bem como 

incorporá-las nas hipóteses atuariais do plano.  

 

2.3. Trabalhos Semelhantes 

 

Chen (2002) buscou identificar as mudanças na estrutura e composição das famílias e 

discutir as implicações dessas mudanças para a Seguridade Social dos Estados Unidos. A 

grande preocupação do autor é mostrar que, caso as provisões de benefícios não forem 

alteradas, considerando as mudanças que acontecem nos arranjos familiares, segmentos de 

indivíduos vulneráveis como viúvas e divorciadas serão diretamente impactados pela 

mudança do alcance e do valor dos benefícios. 

Corrêa (2016) analisa o efeito médio no custo previdenciário das mudanças no padrão 

de formação das famílias. Adicionalmente a autora estima, através da função Heritor e pela 

anuidade média gasta com pagamento de pensão aos dependentes aos 18 e aos 60 anos do 

segurado, o quanto, em média, se deve ter em reserva para custear as pensões aos dependentes 

a cada idade de morte de servidores municipais dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(RPPS). 

Em Alves (2014) tem-se uma análise do impacto no valor das anuidades atuariais de 

pensão utilizadas no cálculo de benefícios e reservas matemáticas, desencadeado pelas 

alterações na composição familiar após a concessão de benefícios com reversão em pensão. O 

trabalho foi elaborado com dados de um plano de uma EPFC, estruturado na modalidade de 

contribuição variável e o autor acredita que, embora a maioria dos participantes não altere sua 
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família após a concessão da aposentadoria, espera-se uma elevação do compromisso do plano 

nos casos em que se observa mudança da composição familiar.  

Com relação as demais hipóteses atuariais utilizadas nos cálculos dos fundos de 

pensão brasileiros, tem-se destaque para os estudos relacionados às premissas biométricas 

(tábuas de mortalidade) e à premissa econômica de taxa de juros. Dentre esses estudos, tem-se 

o de Crisan (2016) que apresenta o impacto que as tabelas de mortalidade têm nos cálculos 

atuariais de um fundo de pensão alemão. A autora também ressalta que a seleção das tábuas 

de mortalidade deve ser feita com muito cuidado e deve considerar os ganhos na expectativa 

de vida, obtidos nos últimos anos, de modo a evitar que os compromissos da entidade sejam 

subestimados e problemas estruturais insustentáveis no longo prazo. 

A literatura é ainda incipiente no que se refere à análise do impacto da utilização da 

premissa de composição familiar nos fundos de pensão, especialmente no cenário brasileiro. 

A maioria dos trabalhos apontam os riscos inerentes à escolha de premissas que se distanciam 

da realidade do plano e enfatizam a necessidade de contínuo acompanhamento, de modo a 

evitar qualquer discrepância em relação aos valores efetivamente observados. Nesse sentido, o 

presente trabalho é uma contribuição para a literatura nacional que visa destacar a necessidade 

de acompanhamento da adequação da hipótese de composição familiar, de modo a evitar o 

comprometimento do passivo atuarial e resultados dos planos previdenciários dos fundos de 

pensão do país.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Quanto aos objetivos, o presente trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva, 

pois se propõe a avaliar a relação entre a adoção de uma composição familiar padrão e os 

resultados da provisão matemática de benefícios concedidos de dados reais de planos 

previdenciários de EPFC brasileiras. Gil (2002) aponta a preocupação das pesquisas 

descritivas com a descrição das características de determinada população ou, então, com o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  

A técnica de pesquisa utilizada nesse trabalho trata-se de um estudo de caso, pois 

trabalhou com informações reais de alguns planos previdenciários de EFPCs. Conforme 

Beuren (2006) a pesquisa nesta modalidade consiste numa análise concentrada de um ou mais 

casos que visam aprofundar seus conhecimentos sobre uma questão, orientar estudos ou ser 

instrumento para pesquisas posteriores. 

Quanto à abordagem problema, o presente estudo consistiu numa pesquisa 

quantitativa, uma vez que, segundo Beuren (2006, p.92), essa abordagem se “caracteriza pelo 

emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”. 

 

3.1. Amostra e Coleta de Dados 

 

Foram utilizados dados reais de 7 planos previdenciários de 6 EFPCs brasileiras, que 

utilizam uma mesma premissa de composição familiar, cujas informações foram cedidas sob 

garantia de confidencialidade dos dados. Nesses planos, assume-se nas avaliações atuariais 

que 95% dos participantes são casados, com diferença entre a idade dos cônjuges de 4 anos 

(sendo as mulheres mais novas) e com dois filhos cuja maioridade será alcançada quando o 

participante atingir 55 anos. 

Por se tratarem de planos que adotam a mesma hipótese para composição familiar, 

bastante semelhantes na adoção das tábuas biométricas e em conformidade com as 

recomendações do Guia de Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar da PREVIC, a massa destes foram agregadas de modo a constituir 

uma amostra com maior representatividade. Cumpre ressaltar que as premissas numéricas 
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adotadas para a massa agregada consistem na média aritmética simples dos valores utilizados 

em cada plano. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Testes de Aderência 

 

De modo a observar possíveis divergências entre o grupo familiar considerado na 

avaliação atuarial e o grupo existente no momento do início do recebimento do benefício de 

pensão por morte na massa estudada, foram construídos intervalos de confiança estatísticos 

para verificar a aderência da adoção da composição familiar padrão. A diferença de idade 

entre os cônjuges, a idade do participante quando o dependente temporário mais novo atinge a 

maioridade, a quantidade média de filhos e a proporção de casados da massa de participantes 

são pontos que impactam diretamente os encargos referentes ao pagamento da pensão por 

morte. Dessa forma, os intervalos foram aplicados para cada um destes aspectos.  

 

3.2.1.1. Intervalo de Confiança para Média 

 

Dentro da hipótese de composição familiar, três aspectos estão relacionados à uma 

característica média da população: a diferença de idade entre cônjuges, a quantidade de filhos 

e a idade do participante quando o dependente temporário mais novo atinge a maioridade. No 

primeiro caso, assume-se que para participantes do sexo masculino o cônjuge é 4 anos mais 

jovem, já para os participantes do sexo feminino, considera-se que o cônjuge é 4 anos mais 

velho. No segundo aspecto é adotado que os participantes possuem, em média, dois filhos. 

Com relação ao terceiro aspecto, admite-se a hipótese de que quando o dependente temporário 

mais novo atinge a maioridade, o participante possui, em média, 55 anos de idade. 

A fim de atestar se os dados observados em cada aspecto possuem média 

estatisticamente correspondente ao adotado na premissa, supôs-se a normalidade dos dados, 

com base no Teorema Central do Limite. Assim, foi possível fazer inferências a respeito da 

amostra, tais como estimar se a hipótese adotada está dentro dos limites de aceitação. Como a 

variância populacional é desconhecida, foi construído um intervalo de confiança de 95% (  = 

0,05) utilizando a variância amostral e a distribuição t-Student, com n-1 graus de liberdade, 

como demonstrado em (1): 

0 / 2, 1 / 2, 1
² ²

( ,1 ) ;n n
s s

IC X t X t
n n

    

 
     

 
(1) 

Em que: 

X  é a média amostral;  

/ 2t  é o valor tabelado da distribuição t de Student para o intervalo de confiança bilateral de 

95% com n-1 graus de liberdade; 

²s é o desvio-padrão amostral (estimador do desvio-padrão populacional  2 ); 

n é o tamanho da amostra, calculado por: 
/ 2

2
z s

n




 
  
 

, sendo / 2z  o valor tabelado da 

distribuição normal padrão para o intervalo de confiança bilateral de 95% e a margem de 

erro aceita na estimação. 

Assim, caso os valores da diferença média de idade entre cônjuges, da quantidade 

média de filhos e da idade média do participante quando os dependentes atingem maioridade, 

adotados pela premissa de família padrão estiverem dentro do intervalo de confiança 
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estabelecido, há evidências estatísticas de que esses valores são aderentes à massa de 

participantes assistidos estudada.  

 

3.2.1.2. Intervalo de Confiança para Proporção 

 

O aspecto da proporção de casados, embutido na premissa de composição familiar, foi 

analisado conforme o intervalo estatístico para proporção. Assim como no caso da média, 

utilizou-se da aproximação normal para a construção do intervalo.  

Dessa forma, ao nível de confiança de 95% (  = 0,05), o intervalo é dado por (2):  

/ 2 / 2
ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )

ˆ ˆ( ,1 ) ;
p p p p

IC p p z p z
n n

 
  

     
 

 (2) 

Em que: 

p̂ é a proporção de casados amostral;  

/ 2z é o valor tabelado da distribuição normal padrão para o intervalo de confiança bilateral 

de 95%; 
ˆ ˆ(1 )p p  é o desvio-padrão amostral; 

n é o tamanho da amostra, calculado por: 
 

2
/ 2

2

ˆ ˆz p q
n





 
 , sendo q̂ = ˆ ˆ(1 )p p . 

 Dessa forma, caso a proporção de casados de 95%, adotada pela hipótese de 

composição familiar estiver dentro do intervalo de confiança construído, há evidências 

estatísticas de que essa proporção é aderente à massa estudada. 

 

 

3.2.2. PMBC de aposentadoria de participantes válidos 

 

A provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC) para uma aposentadoria de 

participantes válidos, sem a reversão em pensão, foi calculada conforme expresso em (3): 

( )xPMBC p ns    xB    
)2(1

xä    capf    (3) 

Em que:  

ns  é número de suplementações anuais (pagamentos de benefícios); 

xB  é o benefício mensal  de aposentadoria na idade x; 
)2(1

xä  é o valor atual de renda mensal vitalícia e unitária, com pagamento devido no início de 

cada mês, prevista para um válido de idade x, dada pela formulação em (4): 

2( )1 11

24

x
x

xD
ä

N
   (4), na qual 

xN  e xD  são funções de comutação obtidas a partir da tábua de mortalidade geral adotada 

para a massa em estudo (AT-83, segregada por sexo), sendo:  

x
xD v   xl  ; xv  = 

1

1 i

x

 
 
 

, onde i é a taxa real de juros de 5,36%, adotada como premissa 

na massa em estudo;  xl  é o número de sobreviventes na idade exata x e 
1

x x k

k o

N D


 



 , 

sendo  a última idade considerada na tábua adotada. 

capf  é o fator de capacidade do benefício, que reflete o poder aquisitivo do benefício de 

aposentadoria do participante assistido entre dois reajustes periódicos sucessivos. Para a 

massa em estudo foi adotado o valor de 0,98.  
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 Em seguida, o valor total da PMBC com aposentadoria de válidos foi calculado pelo 

somatório das provisões individuais dos n  participantes assistidos da massa em estudo, 

conforme visto em (5):  

,    

1

( )
n

sem reversão em pensão

p

total xPMBC PMBC p



   (5) 

 

3.2.3. PMBC da reversão da aposentadoria em pensão a partir da morte de aposentados 

válidos 

 

   A PMBC da reversão da aposentadoria em pensão a partir da morte de aposentados 

válidos foi calculada a partir da fórmula (6): 

( )PMBC p pc ns     ( )CF CI    xB    
(12(12) ))( y xyä ä  capf (6) 

Em que:  

pc é o percentual de participantes casados 

CF  é a cota familiar da reversão em pensão. Na massa estudada foi adotada o valor de 50% 

referente à média das cotas definidas nos regulamentos dos planos estudados;  

CI é a cota individual, para qual adota-se o valor médio de 10% e que se encontra limitada 

em 5 unidades, para que a reversão em pensão não ultrapasse 100% o valor do benefício de 

aposentadoria; 
)2(1

yä é o valor atual de renda mensal vitalícia e unitária, com pagamento devido no início de 

cada mês, prevista para um válido de idade y, calculada da maneira expressa em (4); 
)12(

xyä  é o valor atual de renda mensal vitalícia e unitária, com pagamento devido no início de 

cada mês, prevista para ser paga a um válido de idade x ou a um válido de idade y, calculada 

conforme expresso em (7):  

2( ) 01 11

24

x
y t

x t

yt

x

xy

l

ä

D
l

D










 


  (7), 

Em que: 

xD  é uma função de comutação obtida a partir da tábua de mortalidade geral adotada para a 

massa em estudo (AT-83, segregada por sexo), expressa por: x
xD v x xl ; xv  = 

1

1 i

x

 
 
 

,sendo i é a taxa real de juros de 5,36%, adotada como premissa na massa em estudo; 

xl  é o número de sobreviventes na idade exata x.  

y t

y

l

l


 é a probabilidade de sobrevivência entre as idades y e y+t.  

Posteriormente, foi apurado o valor total da PMBC da reversão em pensão pelo 

somatório das provisões individuais dos n  participantes, conforme visto em (8):  

   

1

, ( )
n

reversão em pensão

p

total xPMBC PMBC p



     (8) 

3.2.4. Impacto Econômico da PMBC da Reversão em Pensão nos Encargos Totais de 

Aposentadoria Programada 

  

Para verificar a magnitude do impacto econômico da utilização da hipótese de 

composição familiar, avaliou-se a variação da proporção dos encargos totais do cenário de 

composição familiar real sobre os encargos totais utilizando a família padrão (hipótese 

atualmente adotada pela massa estudada).  A equação (9) expressa a variação calculada:  
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,  

,  

 

 
1

totais cenário i

totais cenário j

Encargos

Encargo
impacto

s
         (9),  

Em que:  

=    ,  x    ,  x,  ,x ,em reversão em pensão cenário reversão em pensão cenáriototais cenário total s totalPMBC PMBCEncargos   

 cenário i : cenário considerando a família real dos participantes; 
 cenário j : cenário base, considerando a hipótese de composição familiar atualmente adotada 

pelos planos estudados. 

Dessa forma, foi possível verificar se a reversão em pensão gerada a partir da 

utilização de uma premissa de composição familiar possui impacto econômico significativo 

no total dos encargos de aposentadoria.  

  
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados são apresentados com a seguinte estrutura: a) Caracterização dos Dados; 

b) Testes de Aderência; c) PMBC de aposentadoria de participantes válidos; d) PMBC da 

reversão da aposentadoria em pensão a partir da morte de aposentados válidos; e) Impacto da 

PMBC da Reversão em Pensão nos Encargos de Aposentadoria Programada. 

 

4.1. Caracterização dos Dados 

 

A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da base de dados da pesquisa.  

 
Tabela 1- Estatísticas descritivas dos participantes assistidos dos planos de benefícios em 31.12.2016 

Aposentadoria Frequência 
INSS 

Médio 

Suplementação 

Média 

Contribuição 

Média 

Idade 

Média 

Expectativa 

Média de 

Vida 

Tempo de 

Contribuição 
1.277 R$3.323,86 R$4.869,22 R$414,80 71,54 16,54 

Idade 152 R$3.083,23 R$1.148,30 R$62,80 81,66 9,56 

Especial 496 R$3.360,51 R$2.591,92 R$188,65 71,84 14,86 

Antecipada 82 R$4.067,52 R$1.379,42 R$66,02 70,75 17,52 

TOTAL 2.007 
R$ 

3.344,76 
R$4.078,31 R$337,33 71,88 16,08 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

A base de dados conta com um total de 2.007 benefícios concedidos de aposentadoria 

programada. Pode-se verificar que o maior contingente de beneficiários está recebendo 

benefício por tempo de contribuição, representando 63,63% (1.277) do total. Já os benefícios 

de aposentadoria antecipada são o menor grupo e representam 4,09% (82) do total de 

benefícios da massa. Em média, os assistidos possuem benefício do INSS de R$ 3.344,76 e 

suplementação de R$4.078,31. A contribuição varia conforme cada tipo de benefício, mas a 

média simples de todos os benefícios é de R$337,33. Os benefícios de aposentadoria por 

idade e por aposentadoria especial possuem maior idade média, já a expectativa de vida média 

dos assistidos é de 16,08 anos.  
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4.2. Testes de Aderência 

  

 A seguir, são apresentados os resultados dos testes de aderência para cada um dos 

aspectos que compõem a hipótese de composição familiar atualmente adotada pelos planos 

estudados.   

 

4.2.1. Intervalo de Confiança para Média 

Dentro da hipótese de composição familiar, o primeiro aspecto relacionado à uma 

característica média de uma população é a diferença de idade entre cônjuges. Dessa forma, foi 

testado se, dentre os participantes do sexo masculino o cônjuge é 4 anos mais jovem, e para os 

participantes do sexo feminino, se o cônjuge é 4 anos mais velho. Os resultados para a 

construção do intervalo de confiança são apresentados na tabela 2.  

 
Tabela 2- Intervalo de confiança de 95% para a diferença média de idade entre cônjuges 

Informação 
Participante 

Masculino 

Participante 

Feminino  

Tamanho da amostra 13 8 

Desvio-padrão amostral 5,72 4,52 

Diferença Média 

amostral 
3,00 -2,88 

Limite Inferior -0,74 -5,52 

Limite Superior 6,74 -0,23 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Em ambos os sexos, o intervalo para a diferença de idade entre os cônjuges incluiu a 

diferença média de idade de 4 anos. Logo, é possível verificar que a diferença de 4 anos entre 

os cônjuges está dentro do intervalo estabelecido, ao nível de confiança de 95%. Portanto, há 

evidências estatísticas de que a diferença de idade entre cônjuges assumida pela hipótese de 

composição familiar é aderente à massa de participantes assistidos estudada, mostrando que 

mesmo diante da mudança nos padrões de nupcialidade, os indivíduos da massa estudada, 

ainda tendem, a se casar com cônjuges cuja diferença média de idade é de 4 anos.  

Outro aspecto referente da hipótese de composição familiar relacionado à média de 

uma população é a quantidade de filhos. Neste trabalho foi testado se a massa de participantes 

possui, em média, dois filhos, conforme estabelecido pela composição familiar padrão. Os 

resultados da construção do intervalo de confiança de 95% são apresentados na tabela 3:  

 
Tabela 3- Intervalo de confiança de 95% para a quantidade média de filhos 

Informação Valor 

Tamanho da 

amostra 
54 

Desvio- padrão 

amostral 
0,86 

Quantidade média 

amostral 
1,80 

Limite Inferior 1,50 

Limite Superior 2,09 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Ao nível de confiança de 95% foi obtido um intervalo compreendido entre os valores 

1,5 e 2,09 para a quantidade média de filhos. Dessa forma, há evidências estatísticas de que a 
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quantidade média de 2 filhos assumida pela hipótese de composição familiar é aderente à 

massa de participantes assistidos estudada, uma vez que esse valor se encontra dentro dos 

limites definidos pelo intervalo construído.  

Mesmo diante da tendência da queda da fecundidade, apresentada anteriormente nas 

discussões de Patarra (1988), a premissa atualmente utilizada assume que os participantes 

ainda possuem quantidade média de filhos acima da taxa de fecundidade do país, apurada em 

1,9 filhos pelo IBGE (2010).  Por outro lado, é importante ressaltar que o limite superior do 

intervalo construído se encontra bem próximo da quantidade média testada, o que pode 

indicar que futuramente a quantidade média de filhos adotada pela hipótese de composição 

familiar pode não mais representar a realidade dos participantes dos planos estudados. 

O terceiro aspecto testado com base na construção de um intervalo de confiança para a 

média foi a idade do participante quando o dependente temporário mais novo atinge a 

maioridade. A hipótese de composição familiar atualmente adotada pelos planos estudados 

assume que quando o dependente temporário mais novo atinge a maioridade, o participante 

possui 55 anos de idade. Os resultados da construção do intervalo de confiança de 95% para 

esse aspecto da premissa são apresentados na tabela 4: 
 

Tabela 4- Intervalo de confiança de 95% para a idade do participante quando seu dependente 

temporário mais novo atinge a maioridade 

Informação Valor 

Tamanho da 

amostra 
15 

Desvio- padrão 

amostral 
8,30 

Quantidade média 

amostral 
59,47 

Limite Inferior 54,07 

Limite Superior 64,86 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Foi obtido um intervalo compreendido entre os valores 54,07 e 64,86, considerando 

um nível de confiança de 95%. Assim, há evidências de que os participantes possuem, em 

média, 55 anos quando o seu dependente mais novo atinge a maioridade, pois esse valor se 

encontra dentro dos limites definidos pelo intervalo construído. 

Esses resultados apontam ainda, que para a massa específica de participantes neste 

trabalho é adequado não se considerar dependentes temporários nos cálculos da PMBC de 

reversão em pensão, pois, conforme visto na tabela 3, a idade média dos participantes da 

massa estudada é de 71,88 anos, logo a grande maioria da massa já não mais possui filhos 

menores que 24 anos (maioridade considerada nos planos estudados). Como trata-se de uma 

massa de indivíduos aposentados, é razoável considerar apenas os cônjuges como 

dependentes dos participantes, pois espera-se que nessa fase da vida, os filhos desses 

indivíduos já tenham se tornado economicamente independentes. Dessa forma, os cálculos 

apresentados a partir da sessão 4.4 consideram apenas as anuidades dos dependentes vitalícios 

(cônjuges).  

 

4.2.2. Intervalo de Confiança para Proporção 

 

Para verificar a aderência da proporção de casados, aspecto considerado na premissa 

de composição familiar, foi construído um intervalo de confiança de 95% para proporção, 

cujas resultados são apresentados na tabela 5:  
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Tabela 5 - Intervalo de confiança de 95% para a proporção de casados 

Informação Valor 

Tamanho da 

amostra 
383 

Desvio padrão 

amostral 
40,84% 

Proporção Média 

amostral 
79% 

Limite Inferior 75% 

Limite Superior 83% 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Nota-se que o intervalo construído está compreendido entre 75% e 83% de 

participantes casados. Nesse caso, há evidências estatísticas de que o percentual de 95% 

adotado pela hipótese não é aderente à massa de participantes estudada, isto é, que o valor 

assumido na premissa de composição familiar não representa de maneira fidedigna a realidade 

dos planos estudados.  

Esses resultados corroboram com Wajnman (2012) que aponta a tendência de redução 

da proporção de casados e advento de arranjos domiciliares não convencionais, como os 

domicílios unipessoais ou famílias com pais ou mães solteiros. É importante destacar um 

impacto direto do percentual adotado nas provisões matemáticas de reversão em pensão para 

benefícios concedidos, haja vista que, na ausência de dependentes, os compromissos reais dos 

planos com seus participantes estariam superestimados. 

 

4.3. PMBC de aposentadoria de participantes válidos 

 

 A PMBC sem a reversão em pensão, também conhecida como Encargos de 

Aposentadoria Programada, foi calculada de forma a avaliar a magnitude do impacto da 

reversão em pensão quando se adota um padrão de estrutura familiar. Os resultados por tipo 

de benefício estão sumarizados na tabela 6. 

 
 Tabela 6  - PMBC sem reversão em pensão por tipo de Aposentadoria Programada em 31.12.2016 

TIPO DE BENEFÍCIO 

Encargos de 

Aposentadoria (em 

milhões de reais) 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 781,537 

Aposentadoria por Idade 14,181 

Aposentadoria Especial 152,856 

Aposentadoria Antecipada 15,023 

TOTAL APOSENTADORIA 

PROGRAMADA 
963, 597 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Nota-se que os Encargos de Aposentadoria por Tempo de Contribuição abrangem a 

maioria do total de Encargos para a massa estudada (81,11%), seguido pelos Encargos de 

Aposentadoria Especial (15,86%). Essa maior representatividade pode ser explicada pelo fato 

de que esses dois tipos de benefícios abrangem o maior contingente de participantes bem 

como possuem maior média de suplementação.  
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4.4. PMBC da reversão da aposentadoria em pensão a partir da morte de aposentados 

válidos 

 

O cálculo da reversão em pensão da aposentadoria programada foi realizado 

considerando os seguintes cenários: o primeiro com o padrão de composição familiar 

assumido como hipótese para os planos estudados, o segundo utilizando a composição 

familiar real dos participantes. Como os resultados dos testes de aderência apontaram que o 

aspecto da proporção de casados da hipótese de composição familiar adotado pelos planos 

estudados não se mostrou aderente à massa de participantes, também foram realizados os 

cálculos da reversão em pensão considerando um terceiro cenário, no qual assume-se que 

83% dos participantes são casados (limite superior do intervalo de confiança construído). Os 

resultados são apresentados na tabela 7.  

 
Tabela 7 - PMBC da reversão em pensão por cenário de estudo em em 31.12.2016 

Cenário 

Encargos de Reversão em 

Pensão -Aposentadoria 

Programada (em milhões de 

reais) 

Cenário I 190,154 

Cenário II 162,100 

Cenário III 166,135 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

Verifica-se que os encargos de reversão em pensão no cenário que considera da 

hipótese atualmente adotada pelos planos estudados (cenário I) são 17,31% maiores que os 

encargos obtidos com a composição familiar real da massa de participantes (cenário II). 

Quando se considera a hipótese que foi apontada pelos intervalos estatísticos de confiança 

construídos (cenário III) em relação ao cenário que utiliza a composição familiar real da 

massa de participantes (cenário II), esse diferencial se reduz a 2,49%.  

Essas variações impactam diretamente nos resultados dos planos. No caso dos 

deficitários, estes podem se mostrar mais deficitários do que efetivamente estão, uma vez que 

os encargos estão superestimados. Já no que concerne aos planos superavitários, haverá 

subestimação do superávit, já que os compromissos relativos à pensão por morte foram 

mensurados de maneira excessiva. 

Complementarmente, dentro da massa estudada, verificou-se que 796 participantes, do 

total de 2.007, tiveram seus encargos de reversão em pensão superestimados em 100%, uma 

vez que esses participantes não possuíam nenhum dependente, mas, a hipótese atualmente 

adotada assume-se a existência de cônjuge. Desconsiderando essa parcela de participantes, foi 

obtido a seguinte distribuição dos diferenciais percentuais entre a reversão do cenário II e a 

reversão do cenário I (vide figura 1).  
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Figura 1 - Boxplot da distribuição dos diferenciais entre a reversão em pensão do cenário II e a reversão em 

pensão do cenário I 

 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

É possível observar que os diferenciais entre os dois cenários possuem uma amplitude 

elevada, se distribuindo ao longo do intervalo de -95% e 692%, evidenciando pontos 

discrepantes (outliers).  Os diferenciais possuem mediana de 13%, isto é, metade das 

observações dos diferenciais estão abaixo de 13% e a outra metade se encontra acima desse 

patamar. De maneira complementar, foi apurado ainda, que dentre os participantes que 

possuíam dependentes, 404 tiveram a reversão em pensão superestimada e que 807 foram 

subestimadas ao se adotar a composição familiar padrão do cenário I.   

Tais resultados apontam que, a nível individual, os diferenciais entre as reversões em 

pensão da família padrão e da família real são bem maiores do que o diferencial a nível 

agregado. Esse fato pode ser explicado pelas particularidades da família de cada indivíduo, 

como, por exemplo, a existência de cônjuge cuja idade se difere muito da idade do 

participante, vindo a agravar ou desagravar os compromissos de pensão, dada o tempo efetivo 

de pagamento de pensão ser diferente do esperado. 

Similarmente ao gráfico anterior, a figura 2 apresenta a distribuição dos diferenciais 

encontrados entre família real (cenário II) e família padrão (cenário III) para aqueles 

participantes que possuem dependentes:  

 
Figura 2- Boxplot da distribuição dos diferenciais entre a reversão em pensão do cenário II e a reversão 

em pensão do cenário III 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 
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Nesse caso, também se verifica uma alta amplitude dos diferenciais, que estão 

compreendidos no intervalo entre -94% e 806% e que a mediana desses diferenciais é de 30%. 

Complementarmente, foi apurado ainda, que dentre os participantes que possuíam 

dependentes, 210 tiveram a reversão em pensão superestimada e que 1001 foram 

subestimadas ao se adotar a composição familiar padrão do cenário III.   

Os resultados da comparação desses dois cenários também evidenciam que, 

individualmente, as diferenças entre a adoção de uma família padrão e a adoção da família 

real dos participantes são bem maiores, sendo estas explicadas pelas particularidades das 

famílias de cada indivíduo. Contudo, cumpre destacar que o método de financiamento, ou 

seja, a forma de acumulação dos recursos garantidores dos benefícios previstos pelos planos 

estudados é o método agregado, no qual não há cálculo individualizado para as provisões 

matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos (Pinheiro,2007).  

Os resultados individuais foram apresentados apenas para reforçar a importância do 

acompanhamento da aderência da premissa de composição familiar aos planos de EFPCs e a 

necessidade de que ela seja bem estimada. Deste modo, a próxima sessão apresenta o impacto 

econômico a nível agregado, objeto de maior interesse, para avaliar o efeito dessa premissa 

nos resultados dos planos estudados.  

 

4.5. Impacto Econômico da PMBC da Reversão em Pensão nos Encargos Totais de 

Aposentadoria Programada 

 

Ao se avaliar o impacto da reversão em pensão sobre os encargos totais de 

aposentadoria programada, considera-se, primeiramente, a representatividade do grupo de 

participantes que não possuíam dependentes e por isso tiveram suas respectivas reversões 

superestimadas em 100%. Verifica-se, que o total da reversão dessa parcela de participantes 

representa 4,97% dos Encargos Totais de Aposentadoria Programada.  

Nesse caso, o grupo de 796 participantes que não possuem dependentes demonstra que 

os compromissos dos planos com o pagamento de pensões foram superestimados em cerca de 

5%, ao assumir que todos os participantes seguem um padrão de composição familiar que 

nem sempre é observado na realidade dos planos de EFPCs. Conforme discutido 

anteriormente, esses resultados impactam diretamente nos resultados do plano, podendo 

superestimar o déficit ou subestimar o superávit, a depender da situação financeira do plano.  

 A tabela 8 apresenta os impactos econômicos da reversão em pensão nos cenários II e 

III, respectivamente, nos encargos totais de aposentadoria programada:  
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Tabela 8 - Impacto Econômico da Reversão em Pensão sobre os Encargos Totais de Aposentadoria Programada 

por cenário de estudo em 31.12.2016 

Cenário 

PMBC da 

Aposentadoria 

Programada 

(em bilhões de 

reais) 

PMBC da 

Reversão 

em Pensão 

(em milhões 

de reais) 

PMBC 

total 

(em bilhões 

de reais) 

Representatividade 

da Reversão em 

Pensão sobre os 

Encargos Totais de 

Aposentadoria 

Programada 

Impacto 

Econômico 

(*)  

Cenário I 1,153 190,154 1,343 14,15% - 

Cenário II 1,153 162,100 1,315 12,32% -2,08% 

Cenário III 1,153 166,135 1,319 12,59% -1,79% 

(*) O impacto econômico foi calculado utilizando como base a hipótese atualmente adotada 

pelo plano (cenário I). 
Fonte: Elaborada pelas autoras (2017). 

 

É possível observar que, de maneira agregada, a hipótese de composição familiar 

atualmente adotada (cenário I) aumenta em 2,08% os encargos totais de aposentadoria 

programada, quando se compara com os resultados para a família real dos participantes 

(cenário II). Já os resultados para o cenário III apontam que, caso fosse utilizado o percentual 

de casados de 83%, determinado pelo intervalo de confiança construído o total dos encargos 

seriam 1,79% menores que os atuais e, portanto, ficariam mais próximos dos encargos da 

família real. Esses resultados se contrapõem com os resultados apresentados no tópico 

anterior. Ainda que a nível individual as diferenças entre os encargos de família padrão e 

família real sejam bastante expressivas, nota-se que globalmente os percentuais negativos e 

positivos se “compensaram”, fazendo com que no nível agregado o impacto econômico seja 

pequeno.  

Portanto, ainda que a premissa atualmente adotada para composição familiar não seja 

aderente em todos os seus aspectos à massa estudada, a sua utilização ainda não provocou um 

grande comprometimento nos resultados do plano. Porém, cumpre ressaltar a necessidade de 

acompanhamento da adequação da hipótese de composição familiar, de modo a evitar um 

maior agravamento do passivo e consequentemente comprometimento dos resultados dos 

planos previdenciários. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi mensurar o impacto econômico nas Provisões 

Matemáticas de Benefícios Concedidos com a utilização da premissa de composição familiar 

padrão em planos de EFPCs brasileiras, no ano de 2016. Para tanto, utilizou-se dados reais de 

7 planos previdenciários referentes à 6 fundos de pensão do país. Com a massa agregada de 

participantes testou-se a aderência da hipótese de composição familiar adotada por esses 

planos, assim como foram calculados os encargos de aposentadoria programada e os encargos 

de reversão em pensão nos cenários onde se adota uma estrutura familiar padrão e no cenário 

com a família real de cada participante. 

Os resultados apontam indícios estatísticos de que o padrão familiar atualmente 

utilizado não é aderente à realidade dos planos estudados no que tange ao aspecto de 

percentual de casados. Dessa forma, prosseguiu-se para o cálculo dos encargos considerando 

também o percentual de 83%, em contraponto para o cenário onde assumiu-se que 95% dos 

participantes são casados.   
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Verificou-se também diferenciais, entre a adoção de uma família padrão e a utilização 

dos dados reais da família dos participantes nas provisões individuais de reversão em pensão, 

mas essas diferenças são diluídas no âmbito agregado. A hipótese atualmente adotada 

superestima em 2,08% os encargos totais de aposentadoria e, caso seja utilizada a premissa 

atestada pelos intervalos estatísticos construídos, os encargos totais seriam 1,79% menores 

que os atuais. 

Ainda que se observem divergências entre os resultados para a composição familiar 

padrão e os resultados dos dados reais da família dos participantes, destaca-se a importância 

da utilização da hipótese de composição familiar, uma vez que o controle operacional e 

acompanhamento da formação familiar de todos os participantes pode ser inviável. A 

relevância desse trabalho consiste em destacar a necessidade de acompanhamento da 

adequação da hipótese de composição familiar, pois a adoção de uma estrutura padrão, 

distante da realidade da massa de participantes pode vir a agravar os encargos referentes ao 

pagamento das pensões por morte, de modo a comprometer o passivo e consequentemente os 

resultados de um plano previdenciário.  

Esse trabalho limitou-se ao uso de dados de fundos de pensão brasileiros em um único 

ponto do tempo, devido à necessidade de cessão das informações. Sugere-se, em trabalhos 

futuros, a busca por dados de fundos de pensão nacionais em mais de um período do tempo, 

de modo a acompanhar as mudanças nos arranjos familiares e seu reflexo nos compromissos 

desses planos previdenciários.  
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