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Os associados já podem contar com
mais um canal para receber as informa-
ções da APA. O Whattsapp da entidade
já está novamente disponível.

O novo número é:
(21) 98985-1345.

Para receber a informações é necessá-
rio salvar este número no seu telefone.

O whatsapp da APA será utilizado so-
mente para ENVIAR notícias da APA
para seus associados e não irá receber
mensagens por esse canal. Os canais
para contato com a APA continuam sen-
do os nossos telefones e e-mails:

APAAPA

Emails:
secretaria@apabndes.org.br – Simone
dirjuridico@apabndes.org.br – Marta
rosa@apabndes.org.br – Rosália
financeiro@apabndes.org.br  – Lúcia
assistentesocial@apabndes.org.br – Norma
eventos@apabndes.org.br – Ricardo

Telefones da APA:
(21) 2262-2726
(21) 2215-1016
(21) 2220-3938

Mensagem do Presidente
O usufruto do plano de saúde pelos as-

sistidos nas condições vigentes constitui
um direito adquirido vitalício. Esse direito é
de titularidade pessoal e individual, portan-
to poderá ser negociado apenas por meio
de outorga de procuração formal específi-
ca. Esse direito não pode ser objeto de ne-
gociação, concessão ou supressão por par-
te de entidades que se avocam no direito de
representação, como associações ou sindi-
catos. Este fato é de conhecimento daque-
les profissionais que conhecem e que pre-
zam o cumprimento das disposições legais.

O Acordo Coletivo de Trabalho – ACT de
2022 das empresas do Sistema BNDES foi
objeto de votação assemblear convocada
pelo Sindicato dos Bancários e realizada no
dia 12 de dezembro, esclarecendo que o
ACT é um instrumento de negociação das
condições de trabalho e dos benefícios rea-
lizado entre os representantes sindicais dos
funcionários e os representantes patronais.
Tanto os negociadores do empregador quan-
to os do Sindicato têm plena ciência dos
limites de representação relativos aos inte-
resses das partes que estavam negociando.
Convém frisar que os termos do ACT foram
decorrentes dos esforços negociais das
partes com o auxílio da mediação e modera-
ção do mediador indicado pelo Tribunal
Superior do Trabalho-TST.

No entanto, foi curto o espaço de tempo
de três dias decorridos entre a disponibili-
zação pública da minuta do Acordo apre-
sentada pelo empregador e a data da con-
vocação pelo Sindicato para votação da pro-
posta patronal em assembleia sindical, a qual
foi realizada no mencionado dia 12 de de-
zembro. A representação dos assistidos se
fazia dispensável, uma vez que o objeto de
negociação representada pela possível al-
teração nas atuais condições de uso do pla-
no de saúde se aplica somente aos funcio-
nários ativos, uma vez que os assistidos têm
direito adquirido vitalício de acesso ao pla-
no de saúde.

Nessa linha, uma possível representação
dos assistidos em deliberações no âmbito
do ACT se tornava dispensável, mesmo
porque não existiu previsão explicita em
nenhum informe ou convocação, no senti-
do de ser necessária a participação de re-
presentante dos assistidos para a delibera-
ção do ACT em Assembleia realizada em 12
de dezembro, a saber: (1) na integra do texto
do ACT distribuído pelo BNDES, a regula-
mentação da eleição está prevista na Clau-
sula 27, que consta na parte final, prevendo
em seu Art.3º, parágrafo único, que “são elei-
tores todos os funcionários das empresas,
independentemente da localidade, cujos
contratos de trabalho estejam ativos”; (2)

no Informe Digital do BNDES datado de 09/
12/2022 está previsto que “a celebração fi-
nal do acordo dependerá agora da aprova-
ção pelos empregados em Assembleia Sin-
dical”; e (3) no Edital de Convocação para a
AGE de 12 de dezembro estava claro que o
Sindicato “convoca todos os bancários do
BNDES e suas subsidiárias”.

Os assistidos que usufruem o Plano de
Saúde mantido pelo Sistema BNDES são
aposentados, ou seja, não são “funcionári-
os”, “empregados” ou “bancários”, confor-
me consta dos três informes citados acima.
Nenhuma associação de funcionários ou de
aposentados, ou mesmo o Sindicato, tem
procuração formal ou informal para nego-
ciar direitos dos assistidos relativos ao Pla-
no de Saúde no âmbito de um ACT.

A Diretoria da APA manterá seus associa-
dos assistidos informados sobre o futuro
desdobramento das medidas que serão ne-
gociadas entre representantes patronais, re-
presentantes sindicais e representantes das
associações envolvidas na negociação. O
uso do Plano de Saúde pelos assistidos nas
condições vigentes não admite mudanças,
uma vez que os mesmos têm direito adquiri-
do vitalício.

Sebastião Bergamini Junior
Presidente da APA/FAPES/BNDES

Veja como foi o último  Ampliando Horizontes do ano.
Página 3
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crônica

 No Natal,
um Deus Menino

nasce por nosso amor
Hugo Francisco Santos*

*Aposentado do BNDES, associado e diretor adjunto da APA.

No mês de dezembro, comemoramos o Natal de formas variadas.

No entanto, é comum esquecer o aniversariante, o DEUS MENINO, que nasce por nosso amor.

Com alegria, lembro até hoje, que no início do mês de dezembro, em minha casa, a minha mãe

organizava o presépio de Jesus, com muito amor e mostrava aos filhos, como o DEUS MENINO,

nascia em uma manjedoura porque não havia lugar para Ele, na hospedaria.

São Francisco de Assis, o criador do presépio, desejava que todos tivessem lugar em seu

coração para o Menino Jesus, que trouxe tanto amor para todos nós...

Às vezes, em nossa vida, pontos importantes são esquecidos e outros, de pouca expressão,

são muito valorizados...

Como podemos esquecer o AMOR DE UM DEUS MENINO por nós?

Este é o maior valor do mês de dezembro e, para este aniversariante, deveríamos nos preparar

e agradecer o tempo todo, pois os seus presentes espirituais são extremamente importantes em

nossa vida e na dos nossos familiares.

Agradeço muito a Deus porque minha esposa continuou, assim como a minha mãe, a formar o

presépio do Deus Menino, em nossa casa, em cada início de dezembro, o que impede de esque-

cer o aniversariante do mês.

Desejo a todos os colegas da APA, do BNDES, da FAPES e das ASSOCIAÇÕES, um Natal

pleno dos valores do Deus Menino e que ESTE DEUS, traga para a família de todos os amigos,

um Santo e Abençoado Natal, com alegrias e graças, além de muita fé, neste DEUS MENINO de

muito amor.

Associado, você já atualizou

o seu cadastro?
Muitos associados ainda não atualizaram o seu cadastro. Se
você é um deles, não deixe para depois. O procedimento é
importante para que os associados possam participar, de for-
ma virtual, das assembleias organizadas pela APA.

Para fazer a atualização, basta preencher uma ficha que se
encontra no endereço: http:// www.apabndes.org.br/cadastro.
Mais informações podem ser obtidas com o funcionário Ricar-
do, através do e-mail: eventos@apabndes.org.br ou  (21) 2262-
2726 - Ramal 5.
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Diretoria de Apoio Assistencial
promove o último Ampliando

Horizontes do ano

aconteceu
Faça o seu

Check-up
anual.

Sua saúde
agradece.

Em clima de descontração e interativi-
dade, a Diretoria de Apoio Assistencial
da APA promoveu, no dia 8 de dezembro,
o último Ampliando Horizontes do ano,
que ainda foi realizado de forma virtual,
pela plataforma Zoom.

O encontro, conduzido pela psicóloga
Jorgete Botelho, teve como eixo condu-
tor o tema ‘O Fluxo do Amor’. Os partici-
pantes foram estimulados a fazer reflexões
voltadas para o autoconhecimento e a ex-
pansão da consciência. Segundo a espe-

cialista, O Fluxo do Amor faz com que o
indivíduo “abra os olhos e entenda os
seus sentimentos, pensamentos e emo-
ções. A soma de tudo isso, afeta os resul-
tados e abre caminhos que ajudam a as-
sumir o controle da sua vida”.

O Ampliando Horizontes retorna em
2023 com as energias renovadas e a
abordagem de importantes temáticas.

A Diretoria de Apoio Assistencial agra-
dece a todos os associados que, ao lon-

go deste ano, participaram das ativida-
des por ela desenvolvidas.

Aos colegas que, por morarem longe
de nossa sede, não se beneficiam de mui-
tas programações que a APA oferece, a
Diretoria de Apoio Assistencial costuma,
à época de Natal, enviar um modesto brin-
de, só deixando de fazê-lo durante a pande-
mia. “Com este singelo gesto, queremos di-
rigir nosso carinho ao colegas que, apesar
da distância, a APA não os esquece”, com-
plementa a diretora Suely Canero.

 Oficina de Canto APA/BNDES
conclui programação de 2022

Dia 29 de novembro:

Apresentação no térreo do BNDES pela
Semana de Ação Solidária do Comitê da
Cidadania do BNDES.

Dia 12 de dez:
Residência Santiago Apóstolo-Hotel
Residência para Idosos.

Em janeiro, o Coro Oficina de Canto APA/BNDES abre novas vagas para os associados interessados em participar do grupo.
O contato deve ser feito com a coordenadora Eliane Ribeiro: 07elianeribeiro@gmail ou pelo zap: 21 99291-9331.
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Uma simples ida
ao centro da cidade

Jober Rocha*

crônica

 O episódio que passarei a narrar ocorreu

no ano de 1999, na cidade de Petrópolis, no

Estado do Rio de Janeiro. De tão inusitado,

a principio não acreditei em sua veracidade;

porém, após conhecer os seus protagonis-

tas principais, pude constatar que era a mais

correta expressão da verdade.

Na época em que tais fatos se deram, a

principal personagem possuía apenas quin-

ze anos. Embora uma menina esperta e inte-

ligente, nunca havia ido sozinha ao centro

da cidade.

Filha única, ela residia com os pais em um

bairro na periferia do município e estudava

em uma escola pública próxima de sua casa.

Certo dia, a pedido dos pais, saiu mais

cedo, antes da hora da entrada do colégio,

para uma simples ida ao centro comprar ma-

terial escolar.

Tomou o ônibus que por ali passava,

achando que ia para o centro; porém, após

rodar quase meia hora por lugares totalmen-

te desconhecidos para ela, não tendo che-

gado ao centro, indagou a razão ao motoris-

ta. Este afirmou que aquele ônibus não ia

para o centro e pediu-lhe que descesse e

apanhasse outro.

Pegando outro ônibus, após mais meia

hora rodando, foi novamente informada pelo

motorista do novo coletivo, para que des-

cesse e apanhasse outro, pois aquele tam-

bém não passava no centro da cidade.

 Já fazia duas semanas que ela trocava de

ônibus, constantemente, sem conseguir che-

gar ao seu destino final, o centro da cidade.

Como estava de uniforme colegial não paga-

va as passagens.

Os dias e as noites se sucediam infindá-

veis, sem que ela chegasse ao seu destino

Havia sofrido em pé durante engarrafamen-

tos intermináveis, passara horas sob o sol

sentindo um calor infernal. Andava em ôni-

bus vazios, em ônibus cheios e em ônibus

lotados.

Um dia, notou que a sua ‘regra’ não havia

vindo aquele mês. Mais alguns meses se

passaram, até notar que a sua barriga cres-

cia e que havia movimentos lá dentro.

Pensou, consigo mesma, enquanto

aguardava o sinal vermelho abrir para que

o veículo pudesse prosseguir na via em

que seguia:

– Será que foi naquele engarrafamento,

quando o ônibus estava lotado e eu fiquei

imprensada entre aqueles dois camaradas

baixinhos?

A barriga crescia a olhos vistos e, agora,

felizmente, já lhe davam lugar para sentar nos

ônibus lotados.

  Por volta do oitavo mês de gravidez, ao

passar sob um viaduto, observou uma placa

rodoviária onde conseguiu ler:

São Gabriel da Cachoeira – Estado do

Amazonas – Centro da Cidade – 15 KM.

 Resolveu descer após os 15 quilômetros,

pois, pelo menos, havia chegado a um cen-

tro de cidade e aqueles solavancos da es-

trada de terra a incomodavam bastante, fa-

zendo com que o bebê se movesse dentro

da sua barriga.

Atendida no posto de saúde local,

onde procurou auxílio médico, teve o

bebê ali mesmo. Aquela era uma criança

bastante saudável que, realmente, se-

gundo ela constatou, possuía os traços

fisionômicos de ambos os indivíduos

baixinhos, que a haviam imprensado

durante aquela viagem no ônibus lota-

do de gente.

Uma enfermeira do posto, compadecida de

suas desditas, ofereceu-lhe a residência na

periferia de São Gabriel da Cachoeira, para

que ela ficasse hospedada até o bebê cres-

cer um pouco mais.

Meses depois, necessitando ir ao cen-

tro de São Gabriel com o filho pequeno,

para comprar fraldas, tomou um ônibus,

logo depois outro, a seguir mais outro e,

aproximadamente oito meses depois, de-

sembarcou na estação rodoviária de Pe-

trópolis, na região serrana do Estado do

Rio de Janeiro, sua cidade de origem.

Ao dirigir-se à casa dos pais com

aquele bebê no colo, enquanto cami-

nhava (pois ela foi a pé para lá, já que

por razões de segurança evitava pegar

novos ônibus), pensava temerosa:

– Eles não vão acreditar em mim. Vão me

expulsar de casa e o que é pior, eu ainda

perdi o ano letivo!

Anos depois deste fato, um amigo meu,

que me contou toda esta estória durante

um velório, veio a conhecê-la em uma fei-

ra nordestina, no Campo de São Cristó-

vão, no Rio de Janeiro; feira esta a qual

ela comparecia na esperança de algum dia

encontrar aqueles dois indivíduos baixi-

nhos (que lhe pareceram nordestinos, na

ocasião), para pleitear pensão alimentícia

para o filho. O meu amigo e ela acabaram

se enamorando perdidamente, um pelo

outro, após aquele primeiro encontro em

São Cristóvão.

Querendo viver integralmente aquele amor,

ele propôs assumir a paternidade da criança

e se casar com ela, em uma cerimônia sim-

ples de casamento comunitário, na catedral

de Petrópolis.
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*Aposentado do BNDES, economista e
doutor pela Universidade de Madrid,
Espanha.

classificados

Botafogo – Vendo apto. 80 m2, reformado,
vista do Cristo, 2qtos (suíte), banheiro
social, cozinha, dependências completas,
garagem escritura. Armários Todeschini 
em todos os cômodos. Contato: Gilberto
Lameira – (21) 99203-8326.

Botafogo – Vendo excelente apto duplex
quinto andar, lateral, sol manhã, vista livre
silencioso, espaçoso e pronto para morar. 2
quartos (sendo 1 suite), 106 m2. Dependên-
cia de empregada que pode ser revertida
em escritório, 1 vaga de garagem, portaria
24h e play. Melhor localização de Botafogo.
Próximo ao metrô, cinema e restaurantes.
Maria José Abreu  –  (21) 99859-4999.

Botafogo – Vendo lindo conjugadão. Mais
informações: Madeilene –  (21)  98305-7798.

Despachante –  Serviços Cartoriais em Ni-
terói. Helena Martins –  (21)  99464-0291 /
(21) 99547-0459. Ou pelo E-mail: 
helenamg.nit@ hotmail.com.

Sabão caseiro e pasta brilho inox –  Ideal
para limpar panelas e pias inox, além de
blindex e janelas de alumínio. Temos
também mudas de ora pro nobis e por-
ta-álcool gel artesanal. Faça o seu pedi-
do. Sandra Valéria. Contato pelo What-
sapp  –  (21)  99632-2803.

Serviços imobiliários –  certidões e RGI,
ITBI. Despachante, aposentado do BNDES.
Paulo Renato – (21) 2453-1690/98887-3029
email: prms47@gmail.com. 

Imóveis 

Diversos

Autos

A APA está fazendo uma atualização dos
anúncios classificados. Caso o associa-
do ainda queira fazer a divulgação, favor
entrar em contato pelo e-mai l:
secretaria@apabndes.org.br.

lcaraí – Vendo apto 4 quartos, 308,0 m2 área
real total, quadra da praia, no melhor ponto
do bairro, no quadrilátero, 9º andar de fren-
te, salão, varanda, copa-cozinha, despensa,
2 suítes, deps. completas, prédio de alto pa-
drão, 3 vagas. R$2.200.000,00. Timotheo –
(21)981035725.

lcaraí – Vendo apto. 3 quartos, 165,89 m2,
quadra da praia, no melhor ponto do bairro,
no quadrilátero, 6º andar de frente, salão, 3
quartos sendo uma suíte, sala íntima de jan-
tar, cozinha, deps. completas, 1 vaga.
R$865.000,00. Timotheo –  (21)981035725.

Vila Isabel – Vendo conjugado tipo studio,
indevassável, vaga escriturada. Rua Gon-
zaga Bastos. Vera Cunha – (21) 992073942.

Visa Isabel – Vendo Ótima Casa de Vila, pró-
ximo ao Shopping Iguatemi, 3 quartos, ter-
raço gourmet, 2 banh, armários planejados,
1 vaga. Preço à vista: R$ 510.000. Elizabeth
(aposentada) – (21) 996223578 (WhatsApp).

Compass S – Vendo Compass S 2021, die-
sel, 4x4, 8 mil km. Garantia de fábrica. Equi-
pado pacote high-tech de condução semi-
autônoma, teto solar panorâmico, película
antivandalismo, Insulfilm rayban. Novíssi-
mo! Sem detalhes! Preço: abaixo da FIPE.
Falar com Paulo  – (21) 99638-0997

HB20X –  Vendo HB20X Diamond, 1.6 Flex,
2021, 20.000Km, R$ 90 mil. Lucia (aposen-
tada) – (21) 98301-1907.

Imóveis 

COM VOCÊ EM

TODOS OS

MOMENTOS.

APA
A APA possui, como beneficio aos seus associados e familiares, um

cadastro de cuidadores formados nos cursos promovidos pela

entidade em 2017,  2018 e 2019.  Este cadastro está sob a supervisão

da assistente social Norma Elisa Ventura. Mais informações

podem ser obtidas pelo email: assistentesocial@apabndes.org.br.

Cadastro de

Cuidadores de Idosos

Se você necessitar de auxílio financeiro de
até R$ 20 mil, conte com a APA.

O auxílio pode ser pago
em até 18 vezes.

 As inscrições devem ser feitas entre
os dias 20 a 30 de cada mês.
Os interessados devem entrar

em contato pelo email:

financeiro@apabndes.org.br.

Auxílio Financeiro

No dia marcado para o enlace dos dois,

meu amigo chegou cedo à catedral, qua-

se junto com os padrinhos e os convida-

dos. Com o passar do tempo, como ela

tardasse a chegar, ele ligou para os pais

da moça que, adoentados, haviam ficado

em casa.

Estes, ainda em casa, afirmaram que ela

havia saído pela manhã, bem cedinho,

para, em uma simples ida ao centro, com-

prar alguma coisa para a cerimônia do

casamento e, até aquela hora, ainda não

havia retornado. O noivo, os padrinhos e

os convidados, finalmente, depois de

muito esperar e já com a catedral vazia,

retornaram desolados para suas casas.

Recentemente meu amigo recebeu uma

carta dela, postada no correio da cidade

de Tarauacá, na fronteira do Acre com a

Colômbia, dizendo que esperava a baixa

das águas do rio para poder, em uma pe-

quena canoa, navegar até o município vi-

zinho, distante trinta léguas do local em

que estava, onde tentaria tomar um ôni-

bus com destino a Petrópolis...
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Sebastião Bergamini Junior*

73. Esperança e as tábuas
       de mortalidade

Segundo o Dicionário Houaiss, a primeira
das acepções do termo “esperança” é “o
sentimento de quem vê como possível a rea-
lização daquilo que deseja, confiança em
coisa boa, fé em uma vida melhor”. Este arti-
go aborda o papel das tábuas de mortalida-
de para quantificar a esperança de cada indi-
víduo com relação aos seus dias restantes.
O tema é de especial interesse para aqueles
que têm suporte de previdência complemen-
tar no âmbito de um plano de benefício defi-
nido, como os assistidos pelo Plano Básico
de Benefícios- PBB.

As Entidades Fechadas de Previdência
Complementar– EFPC utilizam dados biomé-
tricos para para a estimação da sobrevida
dos beneficiários do plano e que impactam
diretamente nas estimativas das provisões
matemáticas, as quais constituem as obriga-
ções do plano para com cada beneficiário.
As tábuas de mortalidade fazem parte dos
dados biométricos que ancoram os cálculos
atuariais, salientando que, no PBB gerido pela
FAPES, as provisões matemáticas são cal-
culadas de forma agregada, em razão da na-
tureza solidária das obrigações, utilizando
os indicadores constantes na tabela AT 2012
IAM Basic.

1. Esperança de vida

O Brasil tinha em 2015 uma população de
204,5 milhões de habitantes. O nosso país
vem apresentando significativa redução nas

taxas de natalidade e mortalidade ao longo
das últimas décadas, em razão da crescente
urbanização, do acesso à educação, da me-
lhor alimentação e dos avanços da medici-
na, dentre outros fatores. A natalidade na-
quele ano foi de 14,2 nascimentos por mil
habitantes, representando taxa de 1,42% ao
ano, enquanto que a mortalidade no mesmo
ano foi de 6,1 óbitos por mil habitantes, es-
pelhando taxa de 0,61% ao ano.

Em consequência, o crescimento vegeta-
tivo foi de 0,81% ao ano, índice menor que
1%, sendo considerado um baixo grau de
crescimento. Por ser residual, nesse cálculo
foi desconsiderado o fator migração. Portan-
to, em 2015 houve no Brasil cerca de 1.247
mil óbitos, o que resultou na média diária de
3.416 óbitos, o que não deve nos preocupar,
pois a média diária de nascimentos foi de
7.956 no mesmo período.

As causas mais relevantes dos óbitos
estão concentradas nas doenças cardio-
vasculares e no câncer, com médias diári-
as de 959 e 575, respectivamente. Digno
de registros estão outros fatores de óbi-
tos ocorridos em 2015, expressos por me-
dias diárias, como homicídios (162), aci-
dentes automobilísticos (95), e suicídios
(32). Causa alguma surpresa quando es-
sas médias são apresentadas de forma di-
ária, na medida em que nosso senso co-
mum se guia pelos eventos que influenci-
am diretamente a nossa vida cotidiana.

2. Provisões matemáticas

O cálculo das provisões matemáticas de
um plano de benefício definido como o PBB
é complexo, envolvendo premissas biomé-
tricas e econômico financeiras. As premis-
sas biométricas mais importantes são as que
envolvem a tábua de mortalidade geral, a tá-
bua de mortalidade de inválidos, a tábua de
entrada em invalidez, a tábua de morbidez, o
cálculo dos encargos médios para os her-
deiros, e a rotatividade no emprego dos be-
neficiários em atividade.

As premissas econômico-financeiras com-
preendem a taxa real anual de juros, o cresci-
mento real dos salários que constituirão os
benefícios futuros, o crescimento real dos
benefícios já concedidos e a inflação de lon-
go prazo. Esse amplo conjunto de informa-
ções é processado de forma a se obter as
provisões matemáticas que espelharão os
compromissos do plano de benefícios admi-
nistrado pela EFPC, com relação a dois gru-
pos de beneficiários: aqueles que ainda es-
tão em fase de acumulação (participantes
ativos) e aqueles que já estão em gozo de
benefícios (assistidos). Portanto, essas pro-
visões matemáticas estarão segregadas em
dois grupos: as de benefícios a conceder e
as de benefícios concedidos. Essas provi-
sões são apresentadas de forma liquida no
passivo exigível do Plano, constante das
demonstrações contábeis, ou seja, com as
contribuições normais e extraordinárias sen-

do apresentadas de forma dedutiva das res-
pectivas provisões matemáticas brutas. Es-
sas provisões resultam da elaboração de um
grande fluxo de caixa, contemplando os pa-
gamentos de todas os benefícios a serem
pagos no futuro e, dedutivamente, os rece-
bimentos de todas as contribuições futuras,
trazidos ao valor presente, calculados de
forma agregada para todos os beneficiários
do plano, em consideração ao princípio da
solidariedade contratual que une esses mes-
mos beneficiários. Esse cálculo reflete as
estimativas ancoradas no processamento
dos dados biométricos e dos dados econô-
mico financeiros, com destaque para o cál-
culo da sobrevida apontada nas tábuas de
mortalidade.

3. Cálculo da sobrevida

As tábuas apresentam o resultado de le-
vantamento estatístico de dados históricos
relativos a um determinado grupo populaci-
onal, com segregação por gênero, por grupo
de risco, por tipo de seguro ou de benefício,
dentre outros fatores. Essas tábuas são clas-
sificadas em diversos tipos: completas, abre-
viadas, contemporâneas, longitudinais, es-
táticas, dinâmicas, selecionadas, etc. Para as
EFPC interessam as tábuas do tipo comple-
tas e dinâmicas, que contemplam intervalos
anuais considerando a idades dos indivídu-
os do nascimento até o limite considerado
com expectativa máxima de vida. Mesmo as
tabelas completas podem sofrer ajustes pe-
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4. Uso das tábuas de mortalidade

Com base na tabela AT 2000 Básica com
sobrevida segregada por gêneros, apre-
sentada em detalhes ao final, são desta-
cadas algumas constatações curiosas:

(a) a tábua sinaliza o processo dinâmico
da sobrevida, em que o indivíduo ganha
continuamente um bônus para cada ano
de sobrevida; assim, a tabela AT 2000 in-
dica que uma pessoa do gênero masculi-
no com 60 anos terá uma expectativa de
sobrevida estimada em 24,5 anos, ou seja,
deverá chegar aos 84,5 anos de vida; no
entanto, ao se passarem 10 anos, essa
mesma pessoa, agora com 70 anos, terá a
sua expectativa de sobrevida estimada em
16,5 anos, ou seja, deverá chegar aos 86,5
anos de vida, espelhando um aumento de
dois anos; esse processo dinâmico exigi-

los atuários das EFPC, que podem promover
o agravamento ou o desagravamento em
determinados intervalos da tabela, adaptan-
do as características da massa contemplada
pelo plano de benefícios com relação ao uni-
verso que serviu de base para a elaboração
da tábua utilizada.

As diferentes tábuas se destinam a pro-
pósitos diferentes. As tábuas da série AT
(49, 83, 2000 e 2012) são baseadas na experi-
ência norte-americana e tem uso difundido
no cálculo de obrigações de planos de be-
nefícios gerenciados pelas EFPC, enquanto
que as tábuas série BR refletem a experiên-
cia brasileira e são direcionados para as en-
tidades abertas de previdência complemen-
tar- EAPC e pelas seguradoras gerenciarem
planos de vida gerador de benefício livre-
VGBL, plano gerador de benefício livre-
PGBL, e pelos seguros no ramo vida.

*Aposentado do BNDES, certificado pela ANBIMA e pelo ICSS. As opiniões emitidas pelo
autor são de sua responsabilidade e não representam a posição oficial da APA (Associação dos
Empregados e Empregados-Aposentados dos Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES/
BNDES).

rá necessariamente o recálculo das provi-
sões matemáticas do plano de benefícios
todos os anos.

(b) se observa, também, que os homens,
por estarem mais expostos a fatores risco
na juventude, apresentam mortalidade
maior; por exemplo, aos 21 anos uma mu-
lher terá expectativa de sobrevida exata-
mente três anos superior à de um homem
na mesma idade.

c) supondo um plano de benefícios que
possibilite a concessão de benefícios a
partir da idade mínima de 60 anos, a tabe-
la AT 2000 sinaliza uma expectativa de vida
de 24,4 anos para os homens e de 26,5
anos para as mulheres, com diferença de
2,1 anos entre os gêneros; essa diferença
resulta necessariamente em custos previ-
denciais diferenciados, os quais nem sem-

pre são considerados em termos de aloca-
ção de custos.

(d) os homens idosos são integrantes do
grupo etário resiliente, na medida em que
as colunas de sobrevida da tabela AT 2000
apresentam uma variação positiva de so-
brevida para o gênero feminino dos 15 aos
88 anos, mas a partir de então e de forma
surpreendente, os homens passam a apre-
sentar uma expectativa de sobrevida ligei-
ramente maior.

A tabela AT 2000 pode fornecer bases
estatísticas sólidas para que qualquer
pessoa possa vir a quantificar a sua es-
perança com relação aos seus dias res-
tantes. Essa quantificação pode auxiliá-
la a orientar, de forma proativa, seu pla-
nejamento de vida para melhor aprovei-
tá-los.
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