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SOBRE MIM

Nossa empresa é especializada em gestão atuarial e previdenciária para
entidades de previdência.



RESPONDA 3
PERGUNTAS
De 0 a 10, o quanto você seria capaz de:

01 Explicar para um leigo o que é o avaliação
atuarial

02 Listar 3 fatores que interferem na gestão
atuarial

03 Propor 3 medidas que melhorariam o
equilíbrio financeiro e atuarial



AGENDA DE HOJE
O que vamos aprender:

Equilíbrio
financeiro e
atuarial

01
Avaliação
Atuarial

02
Gestão ativa
x Gestão
passiva

03
Alguns
desafios

04
Algumas
ideias

05



PARTE I
Equilíbrio Financeiro e Atuarial
+ Avaliação Atuarial



NA CASA DE PEDRO...

o orçamento é sempre apertado e todos os
meses tem faltado dinheiro

mas Pedro e a esposa ainda possuem "nome no
mercado" e acesso ao crédito. Nos últimos 3 anos,
eles precisaram contrair alguns empréstimos e o
pagamento ocorrem em suaves prestações e ainda
com folga para começar a pagar.

Quando falta, vem mais um crédito.
Este é um problema para o Pedro do futuro, o Pedro
de hoje só quer fechar o mês tranquilo (e talvez
trocar de carro, aumentar o apto...).



VEJA COMO
É O FLUXO:
Está faltando 1000 reais... Pedro
consegue um empréstimo de 3000
reais.

Resolve o mês, tem 60 dias para
começar a pagar e fará isso por 36
meses.

Equilíbrio financeiro resolvido.

Mas...
Chega um momento em que o custo de
Pedro aumenta, as prestações já estão
altas, o juros sobem e ele precisa iniciar um
reparcelamento. Parece que nunca acaba...

Equilíbrio atuarial?



Visão de curto prazo
Equacionamento exponencial
Parcelamentos e mais parcelamentos

ALGUMA
SEMELHANÇA?



AVALIAÇÃO
ATUARIAL É COISA
SÉRIA

Premissas adequadas = avaliação realista.

O que todos querem?
Que as aposentadorias atuais e futuras sejam
pagas.

O que estão dispostos a fazer para isso?



PARTE II
Gestão Ativa x Gestão Passiva



ATIVA
Foco na solução
Como eu posso contribuir para resolver?
Gestão proativa: eu levanto demandas
Entendo que há probabilidades
As consultorias são minhas parceiras

PASSIVA

Foco no problema
Como eu posso passar esse problema adiante?
Gestão reativa: eu espero ser demandado
Foco no CRP
As consultorias são minhas "empregadas"



Retrovisor ou
Parabrisas
qual é mais importante para quem dirige?



PARTE III
Alguns desafios
Algumas ideias



PROMOVER O EQUILÍBRIO
FINANCEIRO E ATUARIAL
Este é o maio desafio.



Contribuições e Benefícios

Do ente, servidores, aposentados e pensionistas;
Reforma, revisão de processos, legislação e base cadastral.

Aplicações de recursos financeiros e
investimentos patrimoniais
Legislação, estudos de otimização de carteira e
mudança de perfil da gestão dos investimentos.

Compensação previdenciária

Melhor acompanhamento e controle.
Quão próximo da realidade está a avaliação?

COMO?



Quais os valores aportados pelo ente federativo, seja
para cobertura de déficit atuarial ou seja para
insuficiência financeira?

A saúde do Ente também é importante.
 O servidor também é cidadão.

VISÃO 360



Você não pode e nem deve estar
sozinho.

COMUNICAR-SE É
ESSENCIAL.



Você não pode
estar em um
RPPS lidando
com centenas
de vidas sem
estar preparado.

A comunicação
com todos é
importante,
inclusive com o
servidor.

Seja proativo
em vez de
reativo.

Veja os desafios
como uma
oportunidade
para aprender,
crescer e mudar.

SENDO ASSIM...

Espelhe-se nos
bons exemplos.
Trabalhe com
gente de
confiança.



E AGORA?
De 0 a 10, o quanto você seria capaz de:

01 Explicar para um leigo o que é o avaliação
atuarial

02 Listar 3 fatores que interferem na gestão
atuarial

03 Propor 3 medidas que melhorariam o
equilíbrio financeiro e atuarial



OBRIGADA!
@inthegra.solucoes

@mercadofinanceiro


