
ESTRATÉGIA, PREVIDÊNCIA E
ASSUNTOS AFINS



ESTRATÉGIA... DO QUE SE TRATA?!

Oportunidades DesafiosFraquezasForçasObjetivos

Conjunto de ações, caminhos ou maneiras formuladas e
coordenadas para o alcance de objetivos, considerando as diversas
variáveis existentes no cenário onde se está inserido...



CENÁRIO ATUAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Mudança nas
relações de
trabalho

Aumento da
expectativa de
vida

Volatilidade
relacionada à
rentabilidade

Mas será que esse é o único caminho?

Extinção gradual desses
Planos

Aumento do Déficit
registrado junto aos

Planos BD

Migração para Planos
CD



COMPORTAMENTO DO MERCADO

O mercado tende a
convergir para um mesmo

ponto, replicando
movimentos de outros

agentes!

No entanto, não há
“Receita de Bolo”! Cada

caso é único e deve
observar os interesses de

todos os agentes
envolvidos!



O GRANDE DESAFIO

Alinhar os interesses e
necessidades de todos os
agentes em torno de um

único objetivo!



O GRANDE DESAFIO!!!

§ Viabilizar solução sustentável
§ Atender as expectativas dos stakeholders
§ Gerir recursos de forma eficiente

EFPC & SEGURADORAS

§ Obter complementação de renda na
aposentadoria

§ Aversão a “surpresas financeiras”

PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E SEUS
REPRESENTANTES

§ Mitigar riscos financeiros
§ Reduzir seus passivos
§ Ofertar um benefício atraente aos seus

funcionários

PATROCINADORES

§ Supervisionar e regular os Fundos de
Pensão

§ Assegurar higidez e confiabilidade para o
sistema

ÓRGÃOS REGULADORES



CAMINHOS POSSÍVEIS

I. Encerramento de Plano

II. Saldamento de Plano

III. Plano de Benefícios CD

IV. Plano de Benefícios CD +
Seguro (Invalidez/Longevidade)

V. Compartilhamento de Risco
para BD (Desvio de Hipóteses)

Custos envolvidos

Complexidade
IV

V

II

I

III
Independente do

caminho definido é de
extrema importância

dar atenção a
comunicação disto e

aos impactos sobre os
ativos!



CAMINHOS POSSÍVEIS
Complexi-

dade
Custos

envolvidos
Riscos

Jurídicos
Risco de

Expectativa
Impactos no

Passivo

Encerramento de Plano ● ● ● ● ●
Saldamento de Plano ● ● ● ● ●

Plano de Benefícios CD ● ● ● ● ●
Plano de Benefícios CD + Seguro

(Invalidez/Longevidade) ● ● ● ● ●
Compartilhamento de Risco

para BD (Desvio de Hipóteses) ● ● ● ● ●
Baixo Elevado



MÃOS A OBRA

Frente ao atual cenário e, sobretudo, considerando as
projeções de futuro, ações precisam ser tomadas.

Para tanto, se faz necessário o envolvimento de todos
os agentes de interesse.

Neste sentido, a figura de um autor independente que
concilie todas as variáveis se torna de suma
importância!

Então, qual o seu caminho?




