
1. Seção Informações Gerais

a) Número de Matrícula da EFPC:

b) Número de CNPB do Plano de Benefícios:

c) Tipo de Avaliação Atuarial: 

d) Fato Relevante: 

e) Justificativa: 

f) Data da Avaliação:

g) Data do Cadastro: 

h) Data do fato relevante:

i) Número de CPF do Atuário: 

j) Duration do passivo do plano de benefícios:

k) Observação sobre a Duration do passivo: 

01781

2.019.002.711

1

0

O Plano Previ Família é um plano instituído administrado pela Previ, tendo a Abrapp - Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar como instituidor setorial. Cadastrado na PREVIC como 
plano de benefícios de contribuição definida. 

20211231

20211231

20211231

00855313757

0

O plano Previ Família é um plano instituído, na modalidade de contribuição definida e em fase somente 
contributiva, então não se aplica a duration. No entanto, registramos o valor "0" para que não houvesse 
impedimento para o envio do DA à PREVIC.



2. Seção Grupos de Custeio

a) Tipo de grupo de custeio: 

b) Identificação do grupo de custeio:

c) Número do grupo de custeio: 

d) Nome do grupo de custeio:

e) Quantidade de participantes ativos: 

f) Valor da folha de salário:

g) Quantidade de meses de contribuição: 

h) Quantidade de meses para aposentadoria:

i) Valor do patrimônio de cobertura:

0

5133

1

Previ Família 

2.926

0

10

234

148.367.301,84

,

2.1. Patrocinadores ou Instituidores:

a) Tipo de patrocinador ou instituidor:

2 b) CNPJ: 

50.258.623.000.137

2.2. Hipóteses atuariais

a) Tipo de hipótese:

b) Identificador da hipótese: 

c) Valor da hipótese:

1

12



2.2.2. Informações Facultativa

a) Quantidade esperada no exercício encerrado: 

b) Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 

c) Quantidade esperada para o exercício seguinte: 

d) Observação do atuário sobre divergência verificada: 

e) Observação da entidade sobre divergência verificada:

f) Opinião do atuário sobre a hipótese:

COTAS DO PATRIMONIO 

0

0

0

Trata-se de plano de contribuição definida puro, não havendo expectativa ou compromisso com a 
rentabilidade esperada das cotas patrimoniais.

Trata-se de plano de contribuição definida puro, não havendo expectativa ou compromisso com a 
rentabilidade esperada das cotas patrimoniais.

O plano Previ Família é um Plano Instituído de contribuição definida para concessão de benefício de renda 
mensal e de benefício temporário, com o cálculo puramente financeiro



2.3. Benefícios

a) Quantidade de benefícios concedidos:

b) Valor médio do benefício:

c) Idade média:

0

0

0

2.3.1. Provisões matemáticas:

a) Valor dos benefícios concedidos de contribuição definida – Saldo de contas dos assistidos: 

b) Valor dos benefícios a conceder de contribuição definida - patrocinador:

c) Valor dos benefícios a conceder de contribuição definida - participantes:

0

0

148.367.301,84

2.4. Fonte dos Recursos

I. Data de início da vigência: Informar o início de vigência do plano de custeio.

2.4.1. PATROCINADOR

20220401

c) Utilização de fundos

a) Custeio normal: b) Percentual de contribuição normal:

0 0

i) Utilização de fundos: ii. Valor utilizado dos fundos: 

0 0



2.4.2. PARTICIPANTE

c) Utilização de fundos

a) Custeio normal: b) Percentual de contribuição normal:

15247635.17 0

i) Utilização de fundos: ii. Valor utilizado dos fundos:

0 0

2.4.3. ASSISTIDO

c) Utilização de fundos

a) Custeio normal: b) Percentual de contribuição normal:

0 0

i) Utilização de fundos: ii. Valor utilizado dos fundos

3. Fundos previdenciais

I. FUNDOS ATUARIAIS

a) Nome da Fonte: 

b) Finalidade do fundo atuarial:

c) Valor recebido no exercício

Não se aplica 

Não se aplica 



d) Valor utilizado no exercício: 

e) Saldo do fundo atuarial: 

0

0

0



4. Parecer atuarial do plano

a) Qualidade da base cadastral::



b) Outro fato relevante: 

Foi realizada análise de consistência da base cadastral. Vários participantes do Previ família são também 
participantes de outros planos de benefícios da Previ. Consideramos a qualidade da base de dados boa, mas 
ressaltamos que não há cálculo atuarial no plano.

O Plano Previ Família teve seu lançamento em fevereiro de 2020 e em seus dois primeiros anos houve 
impactos em sua divulgação, contratação e rentabilidade devido a pandemia mundial.  Porém a arrecadação 
foi superior à prevista no estudo de viabilidade e indicam antecipação do payback ao prazo legal de 60 
meses. Sendo o Previ Família um plano instituído, e portanto estruturado na modalidade de contribuição 
definida, apresenta-se em equilíbrio, posto que não comporta apuração de resultado. Assim, propomos a 
manutenção dos parâmetros de contribuição e taxa de administração vigentes. 


