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MIRADOR 0666/2020 

PARECER ATUARIAL 

Resultados da avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2019 
do Plano Sabesprev Mais 

 

1 OBJETIVO 

Este parecer tem por objetivo apresentar Parecer Atuarial da Mirador relativo aos resultados da 

avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2019 do Plano Sabesprev Mais, administrado pela 

Fundação Sabesp de Seguridade Social – SABESPREV e patrocinado pela própria SABESPREV e pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.  

O Plano Sabesprev Mais é um plano de caráter previdenciário, registrado no Cadastro Nacional 

de Planos de Benefícios (CNPB) nº 2010.0021-56 e estruturado na modalidade de Contribuição Definida, 

conforme normatização expressa na Resolução CGPC n° 16, de 22/11/2005, oferecido a todos os 

empregados das patrocinadoras. Cabe salientar que durante o exercício de 2016 a liminar que impedia o 

processo de migração do Plano Básico para este plano foi anulada, reabrindo assim a possibilidade de 

migração dos participantes a qual se encerrou em setembro/2016. 

A avaliação atuarial, conforme disposto no Art. 2º da Resolução CNPC nº 30/2018, é o estudo 

técnico desenvolvido por atuário, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), com o objetivo 

principal de dimensionar os compromissos do plano de benefícios e de estabelecer o plano de custeio de 

forma a manter o equilíbrio e a solvência atuarial, bem como dimensionar o montante das reservas 

(provisões) matemáticas e fundos previdenciais. Para tanto, o estudo técnico deve considerar a base 

cadastral do grupo de participantes, assistidos e beneficiários do plano previdenciário, bem como 

hipóteses (premissas) biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. 

A Mirador realizou a avaliação atuarial do Plano Sabesprev Mais considerando o disposto no seu 

respectivo Regulamento e Nota Técnica Atuarial, os princípios atuariais aceitos internacionalmente e os 

Pronunciamentos Atuariais publicados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, entre os quais destacam-

se o CPA 001 – Princípios Atuariais e o CPA 003 – Classificação de Hipóteses Atuariais. 
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2 BASE CADASTRAL E PERFIL DO GRUPO 

Para fins da avaliação atuarial do Plano Sabesprev Mais, foi utilizado a base cadastral dos 

participantes e assistidos fornecido pela SABESPREV, com data-base em 31/08/2019. A Mirador realizou 

diversos testes de consistência na base cadastral, confirmando as estatísticas recebidas e informando à 

SABESPREV qualquer inconsistência identificada, visando garantir a exatidão dos dados e informações 

utilizadas no presente trabalho. Após serem submetidos a testes de consistência e procedidos junto à 

SABESPREV eventuais ajustes necessários, a qualidade e atualização da base cadastral foi considerada 

adequada para fins de realização da avaliação atuarial. 

O quadro abaixo apresenta as estatísticas cadastrais do Plano Sabesprev Mais. 

Participantes Ativos 2018 2019 

Frequência de participantes 8.408 8780 

Idade média (em anos) 46 47 

Tempo médio de serviço futuro (em anos) 15 14 

Folha de salários mensal (em R$) 49.802.147,66  55.215.025,72  

Salário médio mensal (em R$) 5.923,19  6.288,73  

 

Participantes Aposentados 2018 2019 

Frequência de participantes 806 813 

Idade média (em anos) 68 68 

Folha de benefícios mensal (em R$) 899.884,10  987.183,98  

Benefício médio mensal (em R$) 1.116,48  1.214,25  

 

Participantes Aguardando Aposentadoria 2018 2019 

Frequência de participantes 20 56 

Idade média (em anos) 60 60 

Folha de salários mensal (em R$) -  462.790,99  

Salário médio mensal (em R$) -  8.264,12  

 

Participantes em Benefício Proporcional Diferido 2018 2019 

Frequência de participantes 26 39 

Idade média (em anos) 49 44 

Folha de salários mensal (em R$) 156.068,55  270.705,15  

Salário médio mensal (em R$) 6.002,64  6.941,16  

 

Pensionistas 2018 2019 

Frequência de participantes 160 172 

Folha de benefícios mensal (em R$) 121.033,77  147.836,93  
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Benefício médio mensal familiar (em R$) 756,46  859,52  

 

Beneficiários Aguardando Pensão 2018 2019 

Frequência de participantes 15 16 

Folha de salários mensal (em R$) -  85.859,34  

Salário médio mensal (em R$) -  5.366,21  

 

Participantes Cancelados/Inadimplentes 2018 2019 

Frequência de Participantes 285 342 

3 HIPÓTESES ATUARIAIS 

Conforme CPA 003, as hipóteses (ou premissas) atuariais representam o conjunto de parâmetros 

definidos para desenvolvimento de avaliação atuarial do compromisso dos planos de benefícios para com 

os seus participantes e assistidos e definição do plano de custeio. 

A definição das hipóteses é realizada por meio de estudos de adequação, conforme Instrução 

Previc nº 10/2018. As hipóteses biométricas utilizadas foram fundamentadas na recomendação dos 

estudos de aderência elaborados pela Mirador em Setembro/2019, conforme documento MIRADOR 

1229/2019, sendo a validade deste estudo de 3 (três) anos. A hipótese da Taxa de Juros Real Anual foi 

apresentada no estudo de convergência realizado pela Mirador, conforme documento MIRADOR 

1126/2019, datado também em Setembro/2019, que atesta a hipótese a ser utilizada na avaliação atuarial 

de 2019. 

O quadro a seguir apresenta as principais hipóteses adotadas na avaliação atuarial de 

encerramento de 2019, bem como comparativo com as hipóteses adotadas na avaliação atuarial do 

exercício anterior. Cabe notar que a única hipótese alterada no exercício de 2019 é a Taxa de Juros Real 

Anual, reduzida de 5,25% a.a. para 5,00% a.a., em decorrência das perspectivas de rentabilidades futuras 

em patamar reduzido, como um reflexo, principalmente, na queda observada da estrutura a termo das 

taxas de juros no Brasil. 

Premissas 2018 2019 

Econômicas/Financeiras 

Taxa Real de Juros 5,25% ao ano 5,00% ao ano 

Taxa de Crescimento Real Salarial 0,00% ao ano 0,00% ao ano 

Fator de Capacidade 98% 98% 
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Indexador Econômico Cotas do Patrimônio Cotas do Patrimônio 

Biométricas 

Mortalidade Geral AT-2000 Segregada por Sexo AT-2000 Segregada por Sexo 

Mortalidade de Inválidos Não Aplicada Não Aplicada 

Entrada em Invalidez Light Fraca (-10%) Light Fraca (-10%) 

Demográficas 

Rotatividade (Turnover) Não Aplicada  Não Aplicada  

Estrutura Familiar Não Aplicada Não Aplicada 

4 REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS ATUARIAIS 

O quadro abaixo apresenta os regimes financeiros e métodos atuariais utilizados na avaliação 

atuarial de 2019, por benefício. 

Regime Financeiro e Método de Financiamento 

    Regime Método 

Benefício Proporcional Diferido Capitalização Financeira 

Aposentadorias Programadas Capitalização Financeira 

Aposentadorias por Invalidez Misto (1) Misto  

Pensão por morte de Ativos Misto  Misto  

Pensão por morte de Assistidos Capitalização Financeira 
(1) Para os benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativos, considera parcela pelo regime de capitalização, 
referente aos saldos de conta em nome do participante, e parcela avaliada por Repartição de Capitais de Cobertura, referente ao valor 
da última Contribuição Normal da Patrocinadora multiplicada pelo número de meses remanescentes para completar 60 anos de idade. 

 

5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

5.1 Situação Patrimonial do Plano 

Conforme valores constantes no balancete de 31/12/2019, a tabela abaixo apresenta a situação 

patrimonial do Plano Sabesprev Mais. 

Ativo Total 923.060.383,64 

(-) Exigível Operacional 2.310.210,13 

Gestão Previdencial 2.278.533,77 

Gestão Administrativa 0,00 

(em R$) 
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Investimentos 31.676,36 

(-) Exigível Contingencial 628,67 

Gestão Previdencial 628,67 

Gestão Administrativa 0,00 

Investimentos 0,00 

(=) Patrimônio Social 920.749.544,84 

(-) Fundos 26.483.553,54 

Previdenciais 8.161.146,51 

Administrativos 17.051.743,67 

Dos investimentos 1.270.663,36 

(=) Patrimônio de Cobertura do Plano 894.265.991,30 

 

5.2 Patrimônio de Cobertura, Provisões e Fundos do Plano 

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

mencionados, apresentamos os resultados da avaliação atuarial realizada para o Plano Sabesprev Mais. 

 

Balanço Atuarial  Em R$ 

a) Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 123.509.389,01 

b) Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 770.756.602,29 

c) Provisão Matemática Total (a + b) 894.265.991,30 

d) Patrimônio de Cobertura do Plano 894.265.991,30 

e) Resultado Técnico (d – c) 0,00 

5.2.1 Solvência  

As Provisões (Reservas) Matemáticas do Plano Sabesprev Mais correspondem aos saldos de 

conta gerados pelas contribuições acrescidas do retorno dos investimentos deste plano. Sendo assim, 

correspondem ao ativo líquido do plano, não existindo Superávit ou Déficit Técnico a ser registrado. 
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6 FUNDOS PREVIDENCIAIS 

O Plano Sabesprev Mais apresenta os seguintes Fundos Previdenciais em 31/12/2019: 

Descrição Em R$ 

Fundo para Oscilação de Risco 7.773.335,38 

Fundo Previdencial de Recursos não Resgatados 387.811,13 

Total registrado em Fundos Previdenciais 8.161.146,51 

7 CUSTO DOS BENEFÍCIOS DE RISCO 

O plano Sabesprev Mais está estruturado na modalidade de Contribuição Definida, possuindo 

uma cobertura para benefícios de risco (Invalidez ou Morte) financiados pelo regime Misto, ou seja, para 

os benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativos, considera parcela pelo regime 

de capitalização, referente aos saldos de conta em nome do participante, e parcela avaliada por 

Repartição de Capitais de Cobertura, referente ao valor da última Contribuição Normal da Patrocinadora 

multiplicada pelo número de meses remanescentes para completar 60 anos de idade. 

O financiamento destes benefícios se dá através de contribuição mensal realizada pelos 

participantes e patrocinadores, em percentual correspondente a 0,10% do Salário de Participação (nível 

de contribuição vigente), mantendo-se a paridade com os mesmos. 

Os recursos arrecadados para dar cobertura a tais benefícios estão alocados contabilmente em 

fundo previdencial específico, chamado Fundo para Oscilação de Risco, sendo este reavaliado anualmente 

quando da avaliação atuarial do plano. O montante registrado no referido fundo, em 31/12/2019, 

corresponde a R$ 7.773.335,38, tendo ocorrido um incremento de aproximadamente 34% quando 

comparado com o saldo registrado em 31/12/2018, no valor de R$ 5.785.891,17. 

Considerando todas as análises de risco efetuadas, bem como a reavaliação dos custos oriundos 

das coberturas de invalidez e morte oferecidas pelo plano, recomendamos que o nível de custeio para 

tais benefícios seja mantido para o exercício de 2020, ou seja, perfazendo uma arrecadação total 

equivalente a 0,10% sobre o SP.  

Sendo assim, a contribuição de participantes seria equivalente a 0,05% sobre o SP, paritária com 

o patrocinador (total da arrecadação correspondente a 0,10% sobre o SP), devendo este nível de receita 

para risco ser reavaliado no encerramento do próximo exercício. 
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8 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio Normal será mantido o mesmo do exercício anterior, com início de vigência 

a partir de 01 de abril de 2020. 

8.1 Participantes Ativos e Autopatrocinados 

▪ Contribuição Básica Mensal: Somatório das seguintes parcelas: 

I. Aplicação de um percentual de 0%, 0,5% ou 1%, conforme opção do participante, sobre 

a parte do Salário de Participação até 20 vezes o Salário Unitário; 

II. Aplicação de um percentual de 0% a 8%, conforme opção do participante, sobre a parte 

do Salário de Participação que exceder 20 vezes o Salário Unitário. 

▪ Contribuição Suplementar: Corresponde a um percentual inteiro, não inferior a 1%, livremente 

escolhido pelo participante, aplicável sobre o seu Salário de Participação. 

▪ Contribuição Esporádica: Valor opcional em termos de frequência e valor. 

▪ Contribuição de Risco: Mensal e obrigatória, destinada à cobertura de Benefícios de Risco 

(Invalidez e Pensão por Morte). Para o exercício de 2020, a contribuição a ser efetuada pelos 

participantes foi avaliada atuarialmente em 0,05% do Salário de Participação.  

8.2 Participantes Assistidos 

▪ Não existem contribuições para o grupo de participantes assistidos e pensionistas. 

8.3 Participantes em BPD 

▪ Contribuição de Risco: Para o exercício de 2020, a contribuição foi avaliada atuarialmente em 

0,10% do Salário de Participação para o participante optante por essa cobertura, observado o 

regulamento. 

8.4 Patrocinadora 

▪ Contribuição paritária com os participantes ativos, no que se refere a Contribuição Básica bem 

como a Contribuição de Risco. 
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8.5 Custeio Administrativo 

▪ Cobrado em separado da contribuição normal, conforme orçamento anual da SABESPREV e 

previsão de custeio estabelecido através do PGA (Plano de Gestão Administrativa). 

9 CONCLUSÃO 

Para fins da avaliação atuarial do Plano Sabesprev Mais da SABESPREV, foi utilizado o cadastro 

de dados individuais fornecido pela Entidade, com data-base em 31/08/2019, estando os resultados 

posicionados em 31/12/2019. Após serem submetidos a testes de consistência, ajustes e validações da 

Entidade, estes dados foram considerados adequados para o estudo. 

Para a avaliação atuarial de 2019, foram consideradas as premissas conforme recomendações 

apresentadas no estudo de aderência de hipóteses realizado em setembro de 2019, válido por três 

exercícios, com exceção da premissa financeira de Taxa Real de Juros anual, que foi reduzida de 5,25% 

para 5,00%. 

Cabe salientar que o nível de custeio para cobertura dos benefícios de risco (invalidez ou morte) 

foi mantido inalterado em relação ao exercício anterior. Adicionalmente, cabe salientar que o nível de 

receita de equilíbrio deverá ser reavaliado anualmente no encerramento de cada exercício. 

Os regimes financeiros, métodos de financiamento e premissas atuariais atendem às exigências 

da Resolução CNPC N° 30, de 10/10/2018. 

Durante o exercício de 2019 foi emitido o parecer MIRADOR 0877/2019, datado em 04/07/2019, 

no qual é apresentada manifestação técnica com relação às propostas de alterações regulamentares do 

plano, com destaque para o estabelecimento de um percentual mínimo para a Contribuição Básica mensal 

sobre a parcela do Salário de Participação até 20 vezes o valor do SU (Salário Unitário), equivalente a 0,5%, 

bem como a alteração do valor a ser adicionado ao Saldo da Conta de Patrocinadora quando da concessão 

da renda de Aposentadoria por Invalidez ou da renda de Pensão por Morte, sendo importante frisar que 

esta proposta ainda encontra-se sob análise para aprovação da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – Previc. 
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As Provisões (Reservas) Matemáticas do Plano Sabesprev Mais correspondem aos saldos de 

conta gerados pelas contribuições acrescidas do retorno dos investimentos deste plano. Sendo assim, 

correspondem ao ativo líquido do plano, não existindo Superávit ou Déficit Técnico a ser registrado. 

Face ao exposto neste parecer, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial 

anual regular da SABESPREV, informamos que o plano encontra-se equilibrado, em conformidade com os 

princípios atuariais aceitos internacionalmente. 

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2020. 

 
Mirador Assessoria Atuarial Ltda. 
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