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Introdução 

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Benefício Definido - 

PBD, administrado pelo POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, apresentamos nosso 

parecer sobre a situação atuarial, em 31 de dezembro de 2021, do citado Plano referente às 

Patrocinadoras: 

 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 POSTALIS; 

 

Ressaltamos que este Parecer observa a legislação vigente, em destaque: 

 Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018; 

 Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009;  

 Resolução CNPC nº 41, de 09/06/2021;  

 Resolução CNPC nº 43, de 06/08/2021;  

 Resolução CNPC nº 42, de 06/08/2021; 

 Resolução CNPC Nº 48, de 08/12/2021, que revoga a Resolução CGPC nº 29/2009, a 

partir de 01/01/2022; 

 Instrução PREVIC nº 20, de 16/12/2019 (alterada pela Instrução PREVIC nº 36, de 

15/12/2020); 

 Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020;  

 Instrução PREVIC nº 31, de 20/08/2020; 

 Portaria PREVIC nº 835, de 01/12/2020; 

 Portaria PREVIC nº 228, de 20/04/2021 ; e  

 Portaria PREVIC nº 1.106, de 23/12/2019;  

 

Cumpre destacar que foram publicadas durante o ano de 2021 novas normas, mas que entraram 

em vigor apenas em 1º de janeiro de 2022, portanto, considerando que este parecer se refere aos 

resultados da Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2021 estas não foram aplicadas. 

Destacamos: 

 Portaria PREVIC nº 801, de 01/12/2021;  

 Resolução CNPC nº 48, de 08/12/2021 e revoga a Resolução CGPC nº 29/2009, a partir 

de 01/01/2022;   

 

O Plano de Benefício Definido é um Plano Saldado e fechado a novas adesões, ou seja, em 

extinção, estando registrado na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB nº 1981.0004-29, possuindo 

benefícios de risco e benefícios programados estruturados na modalidade de Benefício Definido 

(BD). 

Para o Plano de Benefício Definido, observou-se a existência de um único Grupo de Custeio, sendo 

este denominado de “PBD” exclusivamente para fins deste Parecer, o qual contempla a totalidade 

dos Participantes e Assistidos do Plano de Benefícios. 

 

Procedemos à Avaliação Atuarial anual do exercício de 2021, na Data da Avaliação de 31/12/2021, 

a partir dos dados cadastrais e financeiros individuais dos Participantes e Assistidos, posicionados 

em 31/10/2021 (Data do cadastro), levantados e informados pela Entidade, bem como das 

informações contábeis e patrimoniais disponibilizadas pela Entidade. 
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De acordo com o POSTALIS, o Plano de Equacionamento referente ao déficit de 2015 não entrou 

em vigor, por falta de aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais - SEST, órgão de supervisão do Patrocinador Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT, em tempo hábil à época. Diante dessa situação e considerando o processo de intervenção, 

o Instituto solicitou, na Avaliação Atuarial de 2017, o cancelamento desse equacionamento visto 

que esse tema é objeto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Instituto e a 

Previc e com a patrocinadora como interveniente-anuente. 

 

O deficit apurado no encerramento dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 também não 

foram equacionados, visto que o tema é alvo do TAC firmado entre o Instituto e a Previc. 

 

Conforme informado pelo POSTALIS, o TAC foi formalizado entre o Instituto, a Previc e o 

patrocinador, sendo assinado entre as partes em 18 de fevereiro de 2020 e divulgado no D.O.U. de 

20 de fevereiro de 2020. 

 

Como parte das ações associadas ao TAC, em 2021 o Postalis elaborou um plano de 

equacionamento do déficit acumulado de 2015 a 2020, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo 

do Postalis em 16 de julho de 2021. Esse plano foi analisado pelos Correios e para que possa entrar 

em vigor, aguarda análise e aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais (SEST) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

 

Em face de a Entidade não ter informado nenhum fato relevante adicional, além do plano de 

equacionamento em fase de aprovação citado acima, em conformidade com a requisição de dados 

e informações para a Avaliação Atuarial Anual do exercício de 2021, consideramos no seu 

processamento a inexistência de qualquer fato que venha a comprometer a solvência e equilíbrio 

financeiro e atuarial do Plano, conforme estabelece o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30/12/2003, 

dada a responsabilidade técnico-atuarial da Mercer em relação ao plano. 
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Perfil dos Participantes 

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Autopatrocinados, aguardando 

Benefício Proporcional Diferido, Assistidos e Beneficiários utilizados no presente estudo foi 

31/10/2021. 

Qualidade da Base Cadastral 

Os dados individuais foram fornecidos pelo Postalis à Mercer que, após a realização de testes 

apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a Entidade, considerou-os adequados 

para fins desta avaliação atuarial.  

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única 

e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se 

inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas e sanadas, 

permanecendo com a Postalis, em qualquer hipótese, a responsabilidade plena por eventuais 

imprecisões existentes na base cadastral. 

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas 

tabelas a seguir: 

 

Participantes Ativos 

DESCRIÇÃO 

Número 42.706 

Idade Média (anos) 50,7 

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)  24,6 

Tempo Médio de Contribuição (anos) 24,4 

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 12,2 

BPS Médio (R$) 643 

Folha Anual de Salários (R$) – (13x) 357.100.315 

 

Participantes Autopatrocinados  

DESCRIÇÃO 

Número 312 

Idade Média (anos) 54,3 

Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)  27,1 

Tempo Médio de Contribuição (anos) 26,9 

Tempo Médio para a Aposentadoria (anos) 9,4 

BPS Médio (R$) 756 

Folha Anual de Salários (R$) – (13x) 3.065.077 
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Participantes aguardando Benefício Proporcional Diferido 

DESCRIÇÃO 

Número - 

 

Assistidos  

DESCRIÇÃO 

Aposentadoria por Tempo de Serviço  

 Número 26.201 

 Idade Média (anos) 65,7 

 Benefício Mensal Médio em R$ 2.452 

Aposentadoria por Velhice  

 Número 333 

 Idade Média (anos) 72,2 

 Benefício Mensal Médio em R$ 1.538 

Aposentadoria Especial  

 Número 7 

 Idade Média (anos) 83,7 

 Benefício Mensal Médio em R$ 2.366 

Aposentadoria por Invalidez  

 Número 4.018 

 Idade Média (anos) 63,3 

 Benefício Mensal Médio em R$ 1.023 

Pensão  

 Número 6.021 

 Idade Média (anos) 63,8 

 Benefício Mensal Médio em R$ 1.339 

Total  

 Número 36.580 

 Idade Média (anos) 65,2 

 Benefício Mensal Médio em R$ 2.103 

 

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de 

cada ex-Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante 

correspondessem a um pensionista. 

Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em 

31/10/2021. Na avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2021. 
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Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados 

Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o 

custo no longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados 

relativos tanto aos participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as 

condições exigidas para tal. 

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses atuariais 

que represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do plano. Essas 

hipóteses incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de crescimento 

salarial, taxa de reajuste dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também as de caráter 

biométrico (tábuas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e 

quantidade de dependentes). 

A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na 

apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.  

Taxa real anual de juros (1) 4,80% a.a. 

Projeção de crescimento real de salário  Não Aplicável 

Fator de capacidade para os salários 98% 

Fator de capacidade para os benefícios 98% 

Hipótese sobre rotatividade Tábua EXP. POSTALIS ROT 2020 

Tábua de mortalidade geral (2) AT – 2000 M&F 

Tábua de mortalidade de inválidos AT-49 M (A25%) 

Tábua de entrada em invalidez LIGHT MÉDIA (D65%) 

Entrada em aposentadoria  26 meses 

Custo de Pensão (Benefícios a Conceder) Família Padrão Calculada a  partir da base 
cadastral. 

Custo de Pensão (Benefícios Concedidos) Família Real 

 (1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE 

 (2)  Foi utilizada a tábua AT2000 segregada por sexo.  

 

Principais Riscos Atuariais  

O Risco Atuarial surge, especialmente, pela inadequação de hipóteses e premissas atuariais, as 

quais trazem volatilidade aos Planos de Benefícios. Para o Plano de Benefício Definido, 

caracterizam-se, basicamente, como Demográficas, Biométricas e Econômico-financeiras, 

observado que as hipóteses, os regimes financeiros e os métodos de financiamento utilizados no 

Plano estão em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos, assim como em 

consonância com os normativos que regem a matéria, tendo em vista o longo prazo previsto para a 

integralização das obrigações previdenciais.  

Adequação das Hipóteses Utilizadas  

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram definidas pelo POSTALIS e 

fundamentadas por meio de documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos 

específicos realizados pela Mercer em outubro de 2021, que tomaram como base a população 

existente no Plano administrado pela Postalis e também informações do mercado em geral. O 
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detalhamento dos estudos, na forma da legislação vigente, encontra-se no Relatório Mercer RE nº 

018/21 arquivado no Postalis. 

Informamos que a tábua de mortalidade de inválidos foi alterada da AT-49 M (A65%) e F (A75%) 

para a Tábua da AT-49 M (A25%) com o objetivo de ajustar a expectativa de mortalidade de 

inválidos ao comportamento observado na massa de participantes inválidos.  

A alteração da hipótese mencionadas acima acarretou no aumento de R$ 6.447.503,00 (0,06%) nas 

provisões matemáticas de benefício definido do plano. 

 

Informamos que foi alterada também a premissa de diferimento de 25 meses para entrada em 

aposentadoria para um diferimento de 26 meses com o objetivo de ajustar a expectativa da entrada 

em aposentadoria ao comportamento observado na massa de participantes elegíveis à 

aposentadoria.   

A alteração da hipótese mencionada acima acarretou na redução de R$ 11.558.757,00 (-0,10%) 

nas provisões matemáticas de benefício definido do plano. 

 

Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa real de juros foi objeto de estudo técnico 

especifico elaborado pela Mercer, de forma a identificar, a partir da projeção dos ativos e do fluxo 

de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios, a taxa de retorno da carteira. Os resultados do 

estudo apontaram a taxa máxima de 4,84%, já considerados os limites legais para o encerramento 

deste exercício. 

A alteração da taxa real de juros mencionada acima acarretou na redução de R$ 414.654.108,00    

(-3,66%) nas provisões matemáticas de benefício definido do plano. 

 

O consolidado das alterações de hipóteses atuariais mencionadas acima totaliza uma redução de 

R$ 419.765.362,00 nas Provisões Matemáticas do Plano. 

Com base no exposto, a Diretoria Executiva propôs e o Conselho Deliberativo aprovou a alteração 

das hipóteses mencionadas anteriormente, cujo estudo foi acompanhado de parecer emitido pelo 

Conselho Fiscal. 

Informamos que, excetuada as alterações nas hipóteses atuariais listadas acima, as demais 

premissas foram mantidas com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior. 

Adequação dos Métodos de Financiamento   

Observado que o Plano se encontra saldado e em extinção e, conforme verificado no estudo de 

aderência de hipóteses, consolidado no Relatório MERCER - RE 018/21, entendemos que os 

métodos utilizados estão aderentes à legislação vigente, conforme o Artigo 6º da Resolução CNPC 

nº 30/2018. 

* * * * 

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente 

aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o 

Regulamento do Plano de Beneficio Definido - PBD. 

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e 

atendem à legislação vigente, que estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação 

de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
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Posição das Provisões Matemáticas 

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões 

Matemáticas em 31 de dezembro de 2021 é a apresentada no quadro a seguir.  

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e 

nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Previdenciais, Administrativos e de Investimentos 

fornecidos pela Postalis posicionados em 31/12/2021. 

 

Conta Nome R$ 

1.02.01.01.04.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS - 

1.02.01.01.04.02.00 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO - 

1.02.01.01.04.02.01 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA - 

1.02.01.01.04.02.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL - 

1.02.01.01.04.02.03 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL - 

1.02.01.01.04.03.00 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - 

1.02.01.01.04.03.01 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA - 

1.02.01.01.04.03.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL - 

1.02.01.01.04.03.03 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL - 

1.02.01.01.04.98.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES - 

1.02.01.01.04.98.01 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA - 

1.02.01.01.04.98.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL - 

1.02.01.01.04.98.03 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL - 

2.03.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL  3.135.678.067,44 

2.03.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 3.104.911.261,84 

2.03.01.01.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 10.904.104.074,60 

2.03.01.01.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 13.938.314.425,00 

2.03.01.01.01.01.00 Contribuição Definida - 

2.03.01.01.01.01.01     Saldo de Conta dos Assistidos – Constituído - 

2.03.01.01.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 13.938.314.425,00 

2.03.01.01.01.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 11.845.224.814,00 

2.03.01.01.01.02.02 
    Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - 
Assistidos 

2.093.089.611,00 

2.03.01.01.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 3.069.418.694,00 

2.03.01.01.02.01.00 Contribuição Definida - 

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

2.03.01.01.02.01.02     Saldo de Contas - Parcela Constituída pelos Participantes - 

2.03.01.01.02.01.03     Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC - 

2.03.01.01.02.01.04     Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC - 

2.03.01.01.02.02.00 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 
Programado  2.718.794.134,00 

2.03.01.01.02.02.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 3.169.460.352,00 
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Conta Nome R$ 

2.03.01.01.02.02.02     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores      (225.333.109,00) 

2.03.01.01.02.02.03     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (225.333.109,00) 

2.03.01.01.02.03.00 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não 
Programado 

350.624.560,00 

2.03.01.01.02.03.01     Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 365.086.714,00 

2.03.01.01.02.03.02     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (7.231.077,00) 

2.03.01.01.02.03.03     (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (7.231.077,00) 

2.03.01.01.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR  (6 103 629 044,40) 

2.03.01.01.03.01.00     (-) Serviço Passado - 

2.03.01.01.03.01.01       (-) Patrocinador(es) - 

2.03.01.01.03.01.02       (-) Participantes - 

2.03.01.01.03.02.00    (-) Equacionamento de Déficit a Integralizar – Total (6.103.629.044,40) 

2.03.01.01.03.02.00.1    (-) Déficit Equacionado -  31/12/2012 (1.195.465.591,32) 

2.03.01.01.03.02.00.2     (-) Déficit Equacionado - 31/12/2014 (4.908.163.453,08) 

2.03.01.01.03.02.00.3     (-) Déficit Equacionado -  31/12/2015 - 

2.03.01.01.03.02.01       (-) Patrocinador(es)  - Total (3.004.089.391,66) 

2.03.01.01.03.02.01.1       (-) Patrocinador(es)  - 31/12/2012  (622.486.865,89) 

2.03.01.01.03.02.01.2       (-) Patrocinador(es)  - 31/12/2014  (2.381.602.525,77) 

2.03.01.01.03.02.01.3       (-) Patrocinador(es)  - 31/12/2015 - 

2.03.01.01.03.02.02       (-) Participantes  - Total  (621.148.244,70) 

2.03.01.01.03.02.02.1       (-) Participantes - 31/12/2012  (115.161.933,45) 

2.03.01.01.03.02.02.2       (-) Participantes - 31/12/2014  (505.986.311,25) 

2.03.01.01.03.02.02.3       (-) Participantes - 31/12/2015 - 

2.03.01.01.03.02.03       (-) Assistidos  - Total  (2.478.391.408,04) 

2.03.01.01.03.02.03.1       (-) Assistidos - 31/12/2012  (457.816.791,98) 

2.03.01.01.03.02.03.2       (-) Assistidos - 31/12/2014  (2.020.574.616,06) 

2.03.01.01.03.02.03.3       (-) Assistidos - 31/12/2015 - 

2.03.01.01.03.03.00    (+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias - 

2.03.01.01.03.03.01       (+/-) Patrocinador(es) - 

2.03.01.01.03.03.02       (+/-) Participantes - 

2.03.01.01.03.03.03       (+/-) Assistidos - 

2.03.01.02.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO (7.799.192.812,76) 

2.03.01.02.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS (7.799.192.812,76) 

2.03.01.02.01.01.00     Superávit Técnico Acumulado - 

2.03.01.02.01.01.01       Reserva de Contingência - 

2.03.01.02.01.01.02       Reserva Especial para Revisão de Plano -    

2.03.01.02.01.02.00    (-) Déficit Técnico Acumulado (7.799.192.812,76) 

2.03.01.02.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR - 

2.03.02.00.00.00.00 FUNDOS 30.766.805,60 

2.03.02.01.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS - 

2.03.02.01.01.00.00   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR - 
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Conta Nome R$ 

2.03.02.01.02.00.00   REVISÃO DE PLANO - 

2.03.02.01.03.00.00   OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL - 

2.03.02.01.99.00.00   OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS - 

2.03.02.02.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 27.422.232,21 

2.03.02.03.00.00.00 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM 
PARTICIPANTES 

3.344.573,39 

 

Os valores das Provisões Matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o 

Regulamento do Plano de Beneficio Definido - PBD vigente em 31 de dezembro de 2021, Plano 

este que se encontra em extinção. 

Não houve alteração regulamentar que gere impacto ou afetação no resultado do Plano de Beneficio 

Definido - PBD no exercício de 2021. 

Em relação à estruturação das Provisões Matemáticas observamos ainda o que se segue: 

a)  No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria 

normal em pensão por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na 

conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as 

provisões referentes à reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao 

pecúlio por morte do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos 

benefícios futuros não programados - assistidos). 

b)  A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual 

dos benefícios futuros não programados - assistidos). 

c)  As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de 

pecúlio por morte de futuro aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor 

atual dos benefícios futuros programados). 

d)  As provisões referentes a futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte 

e de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na 

conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados). 

e)  As provisões referentes a pensão por morte e pecúlio por morte de participante ativo foram 

registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados). 

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem 

o Patrimônio Social do Plano de Beneficio Definido - PBD avaliado, assim como os valores 

registrados nos saldos das contas individuais, tendo se baseado na informação fornecida pela 

Postalis. 

Variação nas Provisões Matemáticas 

As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC, fixadas com base nas informações 

individuais dos Assistidos (Aposentados e Pensionistas) do Plano PBD, existentes em 31/12/2021, 

e disponibilizadas pela Postalis, foram determinadas atuarialmente pelo valor presente dos 

benefícios futuros, e resultam de R$ 13.938.314.425,00. 

Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder – PMBaC, fixadas com base nas 

informações individuais dos Participantes Ativos do Plano PBD, existentes em 31/12/2021, e 

disponibilizadas pela Postalis, também foram determinadas atuarialmente, e resultam em  

R$ 3.069.418.694,00 no encerramento do exercício. 
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Não houve variação significativa na provisão matemática reavaliada, utilizando as mesmas 

hipóteses da avaliação atuarial de 2021, quando comparada com a provisão matemática evoluída 

teoricamente, considerando a movimentação já esperada (inflação e benefícios pagos) e 

concessões ocorridas no período. 

A provisão matemática avaliada considerando as hipóteses de 2021 foi inferior à provisão 

matemática considerando as hipóteses de 2020, sendo tal variação justificada pela alteração da 

hipótese de mortalidade de inválidos, entrada em aposentadoria e da alteração da taxa de juros. 

Contribuiu também para a redução dos benefícios a conceder, os desligamentos de participantes 

ocorridos no exercício de 2021. 

Abaixo demonstramos a variação das provisões matemáticas quando comparada aos valores 

evoluídos teoricamente, bem como o impacto decorrente da alteração das hipóteses atuariais: 

CONTA 
A - EVOLUÇÃO 

TEÓRICA 

B - RECÁLCULO 

COM HIPÓTESES 

DE 31/12/2020 

VARIAÇÃO 

(B/A-1) 

C - RECÁLCULO 

COM HIPÓTESES 

DE 31/12/2021 

VARIAÇÃO  

(C/B-1) 

Provisões 
Matemáticas 

17.551.530.321,05 17.427.498.481,00 -0,7% 17.007.733.119,00 -2,4% 

Benefícios 
Concedidos 

14.333.284.170,46 14.231.851.372,00 -0,7% 13.938.314.425,00 -2,1% 

Benefícios a 
Conceder 

3.218.246.150,59 3.195.647.109,00 -0,7% 3.069.418.694,00 -4,0% 

 

Em 31/12/2021, o Plano possui Provisões Matemáticas a Constituir para fins de amortização do 

Déficit Técnico Equacionado no montante de R$ 6.103.629.044,40, sendo R$ 1.195.465.591,32 

referente ao Déficit registrado no exercício de 2012 e R$ 4.908.163.453,08 referente ao Déficit 

registado no exercício de 2014. 

Dessa forma, certificamos que os valores acumulados das obrigações passivas, já descontadas às 

provisões matemáticas a constituir, do POSTALIS com o Plano, representam o montante total de 

R$ 10.904.104.074,60, em 31/12/2021. 

 

Evolução das Provisões Matemáticas 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Provisões Matemáticas em 31/12/2020 10.264.832.043,56 

Alterações de Hipóteses    

Entrada Aposentadoria (11.558.757,00) 

    Mortalidade Inválidos 6.447.503,00 

    Taxa de Juros (414.654.108,00) 

Experiência (1) 1.059.037.393,04 

Provisões Matemáticas em 31/12/2021 10.904.104.074,60 
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Variação do Resultado   

Confrontando-se as obrigações do Passivo Atuarial, expressas pelo valor das Provisões 

Matemáticas de R$ 10.904.104.074,60, em relação aos benefícios concedidos e a conceder, já 

deduzidas das provisões a constituir no montante de R$ 6.103.629.044,40, com o valor do 

Patrimônio de Cobertura do Plano, correspondente ao montante de R$ 3.104.911.261,84, verifica-

se um deficit técnico acumulado no montante de R$ 7.799.192.812,76, em 31/12/2021, que 

representou um aumento de 12,09%, comparativamente ao resultado observado em 31/12/2020, 

de R$ 6.957.746.783,97.  

O aumento do deficit se deve, principalmente, pela movimentação da base cadastral e rentabilidade 

dos ativos do plano. 

No período compreendido entre janeiro/2021 e dezembro/2021, a meta atuarial do Plano foi de 

15,23%, composta pelo INPC de 10,16% mais taxa de juros de 4,60%, enquanto que a rentabilidade 

alcançada no mesmo período foi de 6,83% conforme informação repassada pela POSTALIS, 

representando uma perda atuarial de 7,86%. 

Natureza do Resultado  

Na Avaliação Atuarial de 2021, observa-se que o Plano apresentou deficit técnico, o qual foi 

resultante de causas conjunturais e estruturais, sendo oriundo, sobretudo, do déficit existente em 

2020; do não equacionamento obrigatório do deficit apurado nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020; da não implantação do plano de equacionamento de 2015 pelo Instituto, com a 

posterior exclusão do valor referente a esse deficit da provisão a constituir quando da Avaliação de 

2017, sendo agravado pela movimentação cadastral e pela perda atuarial do plano. 

Importante mencionar que a situação deficitária do Plano faz com que esse deficit seja atualizado 

para o ano seguinte pela meta atuarial do Plano, de modo que, para evitar que o deficit do Plano se 

avolume, ano a ano, se faz necessária uma superação, com margem relevante, da meta atuarial 

pela rentabilidade do Plano ou outro fator que acarrete um ganho atuarial. 

Soluções para Insuficência de Cobertura  

Observando os critérios previstos na legislação em vigor, o ajuste de precificação, apurado pelo 

POSTALIS, montava R$ 2.655.477,00, na data da Avaliação Atuarial, que resultou em um Equilíbrio 

Técnico Ajustado negativo de R$ 7.796.537.335,76. 

Considerando a Duração do Passivo do exercício de 2021, qual seja de 14,18 anos, o limite de 
déficit para Avaliação Atuarial de 2021 é de R$ 1.110.037.794,79 (10,18%) das Provisões 
Matemáticas. Sendo o deficit apurado após o ajuste de precificação superior ao limite em  
R$ 6.686.499.540,97, haverá necessidade de equacionamento obrigatório de, no mínimo o valor da 
parcela que excedeu ao limite, com elaboração e aprovação do plano de equacionamento até o 
encerramento do exercício de 2022. 

Cumpre-nos esclarecer que os patamares mínimos de equacionamento definidos na norma não são 
mandatórios. O Instituto, dentro de critérios técnicos e sempre em busca de uma gestão proativa, 
deve procurar entender as causas de resultados deficitários, tomando as providências para sua 
reversão, inclusive, se for o caso, trabalhando com equacionamentos acima dos limites mínimos 
legais. 

Constituição e Reversão de Fundos Previdenciais  

Na Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2021, posicionada em 31/12/2021, o Plano 

não tem constituído Fundo Previdencial. 
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Outros Fatos Relevantes 

1) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2021, os valores utilizados de patrimônio, 

ativos de investimentos, fundos de investimentos e administrativos, e exigíveis do Plano, foram os 

informados pela Entidade, através do Balancete Contábil do referido mês, sendo sua precificação 

de inteira e exclusiva responsabilidade da Entidade, e considerados para fins da avaliação que tais 

valores refletem a realidade dos fatos. 

2) Os Fundos do Plano montavam a quantia de R$ 30.766.805,60, sendo o montante de  

R$ 3.344.573,39 referentes ao Fundo para Garantia das Operações com Participantes e  

R$ 27.422.232,21 referentes ao Fundo Administrativo, tendo ambos a respectiva cobertura 

patrimonial, cuja determinação é de responsabilidade do Instituto. No exercício de 2021 o Plano 

PBD não registrou Fundo Previdencial em seu Balancete, posicionado em 31/12/2021. 

3) As hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial anual de 2021 do Plano PBD 

foram aprovadas pela Postalis, sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência 

das hipóteses e premissas atuariais executados pela Mercer, cujos resultados lhe foram 

formalizados por meio do Relatório MERCER - RE 018/21, observando-se, assim, no que nos 

pertine, os ditames da Resolução CNPC nº 30/18.  

3.1) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial deste exercício de 2021, 

comparativamente às adotadas para o exercício de 2020, destacam-se as seguintes alterações: 

a. Mortalidade de Inválidos: AT-49 M (A25%) em substituição à Tábua AT-49 M (A65%) e F 

(A75%). 

b. Entrada em Aposentadoria: diferimento de 26 meses em substituição ao diferimento de 25 

meses. 

c. Taxa de Juros: adoção da taxa de 4,80% a.a. em substituição à de 4,60% a.a. 

4)  A premissa referente à Composição Familiar de Ativos não foi alterada, no entanto, face às 

variações das características da base de dados, os parâmetros da premissa foram modificados 

conforme segue: Família padrão calculada com base nos dados de dependentes posicionados na 

data-base da avaliação atuarial (44,4% das mulheres tem dependente vitalício, 1 ano mais velho, e 

75,2% dos homens tem dependente vitalício, 5 anos mais jovem, e fator de reversão médio de 

0,860) em substituição à hipótese de que 46,1% das mulheres tem dependente vitalício, 1 ano mais 

velho, e 76,5% dos homens tem dependente vitalício, 5 anos mais jovem, e fator de reversão médio 

de 0,861. 

5) Em face de manter a suficiência das taxas dos equacionamentos vigentes, foi realizado o 

rebalanceamento das Provisões a Constituir referentes aos Planos de Equacionamento de Deficit 

dos exercícios de 2012 e 2014, no que tange às parcelas de responsabilidade dos Participantes de 

um lado e dos Assistidos de outro. 

6) De acordo com o Postalis, o Plano de Equacionamento referente ao déficit de 2015 não entrou 

em vigor, por falta de aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais - SEST, órgão de supervisão do Patrocinador Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT, em tempo hábil à época. Diante dessa situação e considerando o processo de intervenção 

que vigorou de Outubro de 2017 a Dezembro de 2019, o Instituto solicitou, na Avaliação Atuarial de 

2017, o cancelamento desse equacionamento visto que esse tema é objeto do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Instituto e a Previc. 

7)  Nas Avaliações Atuariais de encerramento dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, foi 

determinada a necessidade de equacionamento obrigatório durante os exercícios subsequentes, 

do montante apurado acima do limite nos respectivos exercícios, o que não ocorreu. Conforme 

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado, medidas devem ser implementadas para 

solucionar essa questão e outras situações do PBD. 
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8) O POSTALIS vem trabalhando na construção de uma estratégia previdencial, de forma a se 

buscar uma solução mais efetiva para a situação econômica, financeira e atuarial do Plano. Em 

2021 o Postalis elaborou e aprovou em seu Conselho Deliberativo um plano para equacionamento 

do déficit acumulado até a posição apurada na avaliação de 2020.  Esse plano de equacionamento 

encontra-se baseado em uma alteração regulamentar prévia.  Tanto a alteração regulamentar como 

o plano de equacionamento propostos estão aguardando análise e aprovação da Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC) para entrarem em vigor. 

9)   Em relação as Provisões Matemáticas a Constituir (equacionamentos de 2012 e 2014), o 

aumento do custeio decorre do valor dos saldos devedores, atualizados pela inflação do período e 

pela taxa de juros do plano, considerando as amortizações ocorridas no ano. Ressalta-se ainda 

que, há mensalmente uma parcela de recursos depositada em juízo e não apropriada ao plano de 

benefícios, e que os percentuais contributivos levam em conta o prazo remanescente de 

amortização. 
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5 

Plano de Custeio para o Exercício de 2022 

Custos 

O Plano de Custeio para o exercício de 2022, com início de vigência a partir de 1º de abril de 2022, 

deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do POSTALIS e pelas Patrocinadoras antes de 

sua aplicação, conforme normas vigentes, sendo sua observância indispensável para o equilíbrio e 
solvência do Plano, cabendo ao POSTALIS zelar pela sua fruição. 

Cabe destacar que, compete à SEST manifestar-se sobre assuntos de interesse das empresas 

estatais relacionados, entre outros, ao patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, em 

especial acerca da elaboração ou alteração de estatutos, regulamentos, convênios de adesão, 

planos de custeio que impliquem elevação da contribuição de patrocinadores e assunção de 

compromissos, conforme disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 108, de 29.05.2001, no art. 2º 

, inciso VI do Decreto nº 3.735, de 24.01.2001, e no art. 98, inciso VI, alínea “f”, do Anexo I, do 

Decreto nº 9.745, de 08.04.2019. 
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Vigência do Plano de Custeio 

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2022. 
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Conclusão 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Definido, em 

31/12/2021 é deficitária em R$ 7.799.192.812,76, observada através do confronto entre as 

Provisões Matemáticas e o Patrimônio de Cobertura do Plano. 

Levando-se em consideração o ajuste de precificação, o Plano apresenta Equilíbrio Técnico 

Ajustado deficitário de R$ 7.796.537.335,76, o que representa 71,50% das Provisões Matemáticas, 

ficando, desta forma, acima do limite máximo definido conforme Resolução CNPC nº 30/2018, de 

R$ 1.110.037.794,79, ou seja, 10,18% das Provisões Matemáticas. Há, portanto, no exercício de 

2022, a obrigatoriedade da realização e aprovação de plano de equacionamento de deficit, no 

montante mínimo de R$ 6.686.499.540,97. 

O Instituto, dentro de critérios técnicos e sempre em busca de uma gestão proativa, deve 

permanecer perseguindo as providências para a reversão do resultado deficitários, inclusive, se for 

o caso, trabalhando com equacionamentos acima dos limites mínimos legais. 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022 
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