IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO - 2018

Data: 20 de junho de 2018, das 10h às 12h
Local: Escritório da EY
Presentes:

Daniel Conde (suplente)
Rita Pasqual Anzolin
Roberto Michaelis
Jaqueline Freitas
João Batista
Natasha Ayres (Coordenadora)
Daniela Sedel
Eliza Melo
Mauricio Araújo
Cassia Nogueira
Anderson Silva
Rosangela Yuki
Rafael Matsunaga
Juliana Abes (Deloitte)

Ausentes:

Roberta Porcel
Marcelo – PwC
Arthur Pires (suplente)
Sátyro Teixeira

Assuntos Tratados:
I – Metodologia de seleção de hipóteses – atualização das planilhas de
experiência (audItorias)
Ficou definido que as hipóteses a serem consideradas neste levantamento são
HCCTR e Aging Factor e que os resultados serão apresentados até a próxima
reunião.
Além disto, esta comissão solicitará para a Comissão de Saúde do IBA
informações de mercado com o objetivo de promovermos uma discussão mais
abrangente sobre os valores atualmente adotados e as metodologias de
apuração destas premissas.
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Será verificada, ainda, a possibilidade de algum profissional de mercado
especialista no tema para realização de apresentação/debate com esta
comissão, também na próxima reunião. João Batista e Andrea Mente verificarão
a disponibilidade destes profissionais.
Adicionalmente, é importante ressaltar que os levantamentos históricos
efetuados não substituem um estudo para embasamento das hipóteses,
principalmente o “aging factor”.
III - Multa do FGTS – contabilização – revisão do “paper”.
A Comissão entende que o “paper” da Multa do FGTS relativo ao desligamento
por aposentadoria está válido mas reconhece que os itens que tratam do
pagamento da multa por desligamento precisam ser analisados de acordo com a
nova legislação trabalhista publicada em 2017.
A “paper” será encaminhado para sugestões da Comissão.
III – CPAO sobre diagnóstico de benefícios
A Comissão irá produzir um CPAO sobre identificação de benefícios a
empregados que geram passivos e se enquadram nas normas contábeis.
A apresentação da comissão no Congresso do IBA de 2014 e o questionário
serão os pontos de partida para a contrução do CPAO.
A Juliana da Deloitte irá esboçar um documento sobre o tema.
Governança do IBA – Certificação
SUSEP vai penalizar os atuários / seguradoras cujos atuários estão com
problemas de certificação.
Próximos Assuntos
- CPC 49
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