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FUTURA II – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

CNPJ Nº 12.537.075/0001-95 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

REALIZADA EM 04/11/2020 

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14 horas, reuniram-se, por 

meio de plataforma eletrônica, os membros do Conselho Fiscal da Futura II – Entidade de 

Previdência Complementar, abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 

Felipe Bertoncello Carvalhedo, que convidou a mim, Giovanni Detomini, para secretariar a 

presente reunião, passando-se à deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA: Conhecer o Planejamento da Avaliação Atuarial do exercício de 2020 

com data-base do cadastro em 31/07/2020 e deliberar sobre o Estudo de Convergência da 

Taxa Real de Juros do Plano de Aposentadoria Futura II. 

ESCLARECIMENTOS: Em conformidade com as disposições contidas no Estatuto vigente 

da Futura II Entidade de Previdência Complementar, foram abertos os trabalhos e 

constituída a Mesa. O Sr. Presidente informou que o objetivo da presente reunião é tomar 

conhecimento do estudo citado na Ordem do Dia e deliberar sobre o Estudo de 

Convergência da Taxa Real de Juros do Plano de Aposentadoria Futura II, cujos materiais 

foram previamente entregues aos presentes.. O Sr. Presidente informou que a 

apresentação dos assuntos seria feita pelos Consultores da empresa Willis Towers Watson, 

Srs. Felinto Sernache, Felipe Miranda e Orlando Mesquita, a quem foi dada a palavra. 

Planejamento da Avaliação Atuarial Anual 2020. Preliminarmente, foram apresentados 

os objetivos da avaliação atuarial e as etapas do processo de avaliação atuarial. Na 

sequência, destacou que a avaliação atuarial será baseada nas normas vigentes aplicáveis 

e no Regulamento vigente do Plano de Aposentadoria Futura II. Em continuidade, o Sr. 

Consultor informou que o Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais realizado em 2019 

tem validade de 3 (três) anos, sendo assim, as hipóteses atuariais utilizadas na Avaliação 

Atuarial de 2019, exceto a taxa de juros que será definida após a apresentação do estudo 

em seguida, poderão ser mantidas para a Avaliação Atuarial de 2020, a saber: Econômicas 

e Financeiras: (i) crescimento real de salários: 3,00% a.a. (três por cento ao ano); (ii) 
crescimento real dos benefícios: não aplicável; (iii) fator de capacidade de salários: 100% 

(cem por cento); (iv) fator de capacidade dos benefícios: não aplicável; (v) método atuarial: 

crédito unitário projetado; Biométricas e Demográficas: (i) mortalidade geral: tábua AT-2000 

segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (dez por 

cento); (ii) mortalidade de inválidos: não aplicável; (iii) rotatividade: Experiência Willis 

Towers Watson modificada; e (iv) entrada em invalidez: RRB-1944; Outras hipóteses: (i) 
entrada em aposentadoria: 100% (cem por cento) aposentadoria normal; (ii) diferença de 

idade entre cônjuge e participante: não aplicável; (iii) composição familiar antes da 
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aposentadoria: 100% (cem por cento) casado; e (iv) composição familiar após a 

aposentadoria: não aplicável. O Sr. Consultor apresentou o cronograma proposto para o 

processo de avaliação atuarial do exercício de 2020. Estudo de Convergência da Taxa 
Real de Juros do Plano de Aposentadoria Futura II. Dando continuidade, o Consultor 

passou a apresentar o Estudo de Convergência da Taxa Real de Juros do Plano de 

Aposentadoria Futura II esclarecendo que o referido Estudo tem como finalidade atender o 

disposto na Resolução CNPC nº 30/2018 e às orientações e procedimentos estabelecidos 

pela Instrução Previc nº 10/2018 e pela Portaria Previc nº 337/2020. O Estudo foi elaborado 

com base na projeção da expectativa de retorno, alocação de ativos e compromissos 

atuariais, considerando somente os componentes de natureza de benefício definido do 

Plano de Aposentadoria Futura II. Foram apresentados a metodologia proposta para o 

estudo e o cenário econômico de 29/12/2019. Esclareceu as datas pertinentes utilizadas 

no Estudo e as características do Plano de Aposentadoria Futura II. O consultor fez ainda 

algumas considerações sobre a carteira de investimentos do Plano, destacando que o 

mesmo oferece perfis de investimentos a seus participantes e que os recursos garantidores 

dos benefícios estruturados na modalidade de benefício definido estão alocados no perfil 

moderado com a posição de 31/12/2019. Em continuidade, apresentou a alocação da 

carteira de investimentos com posição de 31/12/2019, a expectativa de retorno real 

composto, o fluxo atuarial, a duration e a TIR em relação ao Plano: (i) duration do Plano de 

Aposentadoria Futura II em 31/12/2019: 8,59 anos; (ii) taxa de juros mínima: 3,70% (três 

vírgula setenta por cento); (iii) taxa de juros parâmetro: 5,29% (cinco vírgula vinte e nove 

por cento); (iv) taxa de juros máxima: 5,69% (cinco vírgula sessenta e nove por cento). Na 

sequência, informou que o resultado do Estudo mostra, ainda, que a taxa real de juros de: 
a) 3,70% (três vírgula setenta por cento) apresenta um intervalo de confiança de 56% 

(cinquenta e seis por cento); b) 3,86% a.a. (três vírgula oitenta e seis por cento) apresenta 

um intervalo de confiança de 50% (cinquenta por cento); c) 3,15% a.a. (três vírgula quinze 

por cento ao ano) apresenta um intervalo de confiança de 75% (setenta e cinco por cento); 

d) 2,08% a.a. (dois vírgula zero oito por cento ao ano) apresenta um intervalo de confiança 

de 95% (noventa e cinco por cento). Na sequência, o Sr. Consultor apresentou as 

conclusões do Estudo de Convergência da Taxa Real de Juros do Plano de Aposentadoria 

Futura II, a saber: (i) a expectativa de retorno real composto de longo prazo dos recursos 

do Plano é de, aproximadamente, 3,88% a.a. (três vírgula oitenta e oito por cento ao ano), 

na média; (ii) a TIR calculada pelo Estudo indica que a alocação estratégica dos ativos do 

Plano é compatível com uma taxa real de juros de 3,86% a.a. (três vírgula oitenta e seis 

por cento ao ano) considerando um intervalo de confiança de 50% (cinquenta por cento). 

Na sequência, informou que o resultado do Estudo mostra, ainda, que a taxa real de juros 

de 3,70% a.a. (três vírgula setenta e um por cento) apresenta um intervalo de confiança de 

56% (cinquenta e seis por cento é aderente à rentabilidade esperada de alocação 

estratégica dos ativos do Plano e está compreendida no intervalo definido pela Resolução 

CNPC nº 30/2018, calculado com base na Portaria Previc nº 337/2020. O Sr. Consultor 
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esclareceu, ainda, que a Instrução Normativa nº 10/2018 exige um intervalo de confiança 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) para que uma taxa real de juros calculada de forma 

estocástica possa ser considerada aderente à carteira de ativos. O Sr. Presidente destacou 

que as informações relativas aos investimentos e os dados cadastrais utilizados no estudo 

apresentado foram devidamente validados, respectivamente, pelo Administrador 

Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ e pelo Administrador Responsável pelo 

Plano de Benefícios – ARPB.  

DELIBERAÇÕES: Após a análise dos documentos e discussão entre os membros 

presentes, este Conselho toma conhecimento do Planejamento da Avaliação Atuarial do 

exercício de 2020 e aprova a emissão de parecer favorável sobre o Estudo de 

Convergência da Taxa Real de Juros do Plano de Aposentadoria Futura II. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião para lavratura 

da ata que depois de lida e aprovada vai pelos presentes assinada. 

 

________________________________  ________________________________ 
Felipe Bertoncello Carvalhedo   Giovanni Detomini 
Presidente     Conselheiro/ Secretário 

______________________________ 
Rafael Rodrigues Suzano 
Conselheiro 
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