IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO - 2017

Data: 19 de julho de 2017, das 10h às 12h
Local: Escritório da MERCER
Presentes:

Natasha Ayres (Coordenadora)
Tatiana Xavier Gouvêa (suplente)
Jaqueline Finelli
Roberto Michaelis
Roberta Porcel
Daniel Fava
Fabrizio Krapf Costa (ouvinte)
Dinarte Bonetti (suplente)
Eliza Melo
Rosangela Yuki
Rafael Matsunaga (suplente)
Daniel Conde (suplente)

Assuntos Tratados:
I – Pendências de reuniões anteriores:
“I - Direcionamento de seleção de hipóteses


Submeter proposta à Diretoria do IBA em relação à utilização da taxa de
desconto extraída imediatamente após a última reunião do COPOM. Após
aprovação junto à Diretoria do IBA, submeter aos demais órgãos para
obtenção das devidas aprovações. Responsável para elaboração do
documento: João Batista



Endereçar solicitação de estudo à Comissão de Saúde do IBA sobre
perspectivas das premissas de Aging Factor e Inflação Médica (HCCTR).
Ação: passar para a Gleice / Daniela – coordenadora da Comissão de
Saúde.
Verificar com a comissão de saúde a possibilidade de analisar a
possibilidade de estimar HCCTR por tipo de massa dos planos (misto, so
de aposentados por exemplo).
ANS – temos um atuário – Cesar.
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Comitê técnico de saúde do CPA – Levar os grandes temas de saúde
para esse comitê. “
II - Sugestão para o Congresso do IBA em 2018
Considerar no formato as sugestões de formato propostos pelo mercado atuarial.
Por ex.: Modelo com painel de discussão dos grandes temas : saúde,
previdência e etc.
III - Plano de Saúde: metodologia de precificação do VPOA
Foi tratada novamente a questão do subsídio dos ativos aos assistidos no plano
médico, apesar de já existir um entendimento consensado da comissão sobre o
tema descrito na ata da reunião de novembro de 2016.
A proposta da Tatiana é que os membros reavaliem a sua posição sobre o tema.
A abordagem da Tatiana ja foi compartilhada com a Comissão pela Cassia
Nogueira em um email encaminhado a todos os membros da Comissão em
01/7/2017, bem como a ata da reunião da comissão de 16/11/2016 onde um
entendimento foi consensado.
IV - Definição dos locais das próximas reuniões em 2017:
23/08 - WTW
27/09 - AON
25/10 - EY
22/11 - Deloitte (a confirmar)
13/12 – WTW
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