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Grupo CEEE
Aferição do saldo do passivo pós-emprego CEEE-D
Parecer Atuarial sobre o saldo do passivo atuarial – Ex-Autárquicos
1. Introdução e Objetivo
A Lei nº 3.096, de 31.12.1956, que regula os proventos de inatividade dos servidores do Estado
do Rio Grande do Sul estabelece:
Art. 1º - Os servidores civis e militares do Estado, quando em inatividade por
aposentadoria, reserva ou reformar, perceberão, sempre, proventos iguais aos
vencimentos que, em qualquer época, venham a perceber os servidores em atividade, da
mesma categoria, padrão, posto ou graduação, respeitada a proporcionalidade do tempo
de serviço.

Esse grupo, denominado Ex-Autárquicos, são servidores(as) ou seus(suas) pensionistas,
vinculados(as) à CEEE-D ou à CEEE-T (nova denominação da CEEE-GT), e têm seus proventos
inatividade pagos diretamente pelas Companhias.
O Decreto Estadual nº 55.622, de 04 de dezembro de 2020 regulamenta a transferência ao Poder
Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, das obrigações relativas aos proventos dos servidores ExAutárquicos vinculados às Companhias, autorizada pela Lei nº 14.467, de 17 de janeiro de 2014.
O referido diploma normativo determina ainda que a transferência das obrigações de pagamento
dos proventos desses servidores se dará mediante ressarcimento, pelas respectivas empresas, do valor
correspondente em moeda corrente nacional, ou em bens e direitos.
Ainda sobre o referido decreto, destaca-se o disposto no §1º do artigo 3º:
Art. 3º ...
§ 1º O valor do ressarcimento [...] será obtido mediante cálculo atuarial independente,
elaborado de modo isento, por profissional não vinculado ao Poder Executivo ou ao Grupo
CEEE.

Dessa forma, este Parecer Atuarial objetiva apresentar os resultados da avaliação atuarial do
compromisso financeiro atribuído à CEEE-D, com relação aos proventos de inatividade do grupo de
Ex-Autárquicos nas posições 31/03/2021, 30/04/2021, 31/05/2021 e 30/06/2021, observados critérios
técnicos disciplinados pelo pronunciamento técnico CPC 33 (R1).
Registra-se que as posições de 31/05/2021 e 30/06/2021 foram calculadas com base no
fechamento da curva de juros atualizada em 11/05/2021 e conforme expectativa do mercado
financeiros para os títulos públicos (NTN-B).
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2. Base de dados
A base cadastral encaminhada a esta consultoria e adotada nos cálculos encontra-se posicionada
em 31/03/2021. A referida base de dados foi submetida a testes de consistência e, após
ratificações/retificações, em relação às possíveis inconsistências verificadas, os dados foram
considerados suficientes para fins de cálculo, não sendo necessária a elaboração de hipóteses para
suprir deficiências da base de dados.
A análise crítica da base cadastral utilizada tem como objetivo a identificação e correção de
possíveis inconsistências. Cumpre ressaltar que tal análise admite-se como exatos e verídicos os
dados fornecidos pela Companhia.
A Tabela 1 sintetiza as principais informações obtidas considerando o cadastro disponibilizado.
TABELA 1
CONSOLIDADO ESTATÍSTICO – CEEE-D
Item

Valor

Frequência

524

Idade Média (anos)

84,60

Folha mensal Benefício (R$)

5.371.876,23

Proventos Brutos (média em R$)

10.251,67

Conforme acordado entre a esta Consultoria e a Companhia, a avaliação das obrigações
atuariais considerou 14 remunerações base no ano (12 mensais + 13º + Gratificação de Férias, esta
última condicionada à sua indicação na base de dados), e os valores nominais dos proventos brutos
de inatividade informados na base de dados.
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3. Hipóteses Atuariais
As premissas atuariais representam o conjunto de variáveis ou hipóteses admitidas nas
avaliações atuariais para projeção das obrigações avaliadas.
A definição da taxa de desconto observou os critérios estabelecidos no pronunciamento
CPC 33 (R1). Com base no referido pronunciamento, a taxa utilizada para descontar as obrigações a
valor presente deve ser determinada com base nos rendimentos de mercado, apurados na data a que
se referem as demonstrações contábeis, para títulos ou obrigações corporativas de alta qualidade.
Sem um mercado ativo de títulos ou obrigações corporativas de alta qualidade no Brasil, se
utilizam, por convenção, no mercado brasileiro os rendimentos relativos a Títulos do Tesouro
Nacional, mais especificamente às Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B’s) para definição da
taxa de desconto.
Tendo-se convencionado as NTN-B’s como o ativo de referência para a determinação da taxa
de desconto, cabe verificar qual destas possui o prazo mais convergente com o das obrigações, ou
seja, que possua a duração que mais se aproxima da duration das obrigações.
A duration das obrigações corresponde ao prazo médio de vencimento dos compromissos,
ponderado pelo valor atual das despesas líquidas anuais previstas para cada época j (j = 0, 1, 2,...,k),
conforme exposto a seguir:
k

VA Despesa Líquida Anual j  j
Duration =

j =0
k

VA Despesa Líquida Anual j
j =0

Nesta avaliação, para a definição das taxas de desconto, adotou-se a interpolação das taxas
indicativas das NTN-B’s cuja duração mais se aproximam da duration estimada das obrigações,
correspondente a 4,08 anos para 31/03/2021, e 3,90 anos para 30/04/2021, 31/05/2021, e 30/06/2021.
As taxas indicativas futuras (31/05/2021, e 30/06/2021) foram calculadas conforme
interpolação das taxas indicativas das NTN-B’s de 2025 e 2026, calculadas conforme vértices da
Curva de Juros de Fechamento de Mercado de 11/05/2021 (última posição observada), divulgadas
pela ANBIMA.
A Curva de Juros de Fechamento de mercado foi calculada conforme metodologia da “Estrutura
a Termo das Taxas de Juros Estimada e Inflação Implícita”, Anexo 2 deste Parecer. Registra-se que
variações na Curva de Juros de mercado, entre os dias 12.05.2021, até a data efetiva do cálculo em
(31/05/2021, e 30/06/2021) implicam também em variações nas taxas indicativas, por se tratar de
taxas futuras.
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As projeções das durações em 31/05/2021 e 30/06/2021 consideraram os dias úteis e fluxo de
pagamentos de cupons dos títulos púbicos (BRSTNCNTB4U6, BRSTNCNTB633 e
BRSTNCNTB096), entre data base de 30/04/2021 e as datas de apuração (31/05/2021, e 30/06/2021).
A Tabela 2 registra para cada uma das posições do cálculo, a duration apurada, a data de
referência do IMA-B, os vencimentos das NTNB’s utilizadas na definição da taxa, e a taxa indicativa
adotada no cálculo.
TABELA 2
TAXAS INDICATIVAS
Data-Base do Cálculo

Duration da Obrigação
(em anos)

Data de Referência
IMA-B

Vencimento
NTN-B

Taxa Indicativa

31/03/2021

4,08 anos

31/03/2021

2025 e 2026

3,31% a.a.

30/04/2021

3,90 anos

30/04/2021

2025 e 2026

3,10% a.a.

31/05/2021

3,90 anos

31/05/2021

1

2025 e 2026

3,04% a.a.

30/06/2021

3,90 anos

30/06/2021

1

2025 e 2026

3,04% a.a.

1 – Cálculo realizado conforme Curva de Juros de Fechamento de mercado da Anbima em 11.05.2021.

À exceção da taxa de desconto, definida conforme os critérios estabelecidos, a
Tábua de Mortalidade Geral adotada, UP-94 Masculina, é a mesma utilizada no cálculo realizado em
31/12/2020 para atendimento ao pronunciamento técnico CPC 33 (R1), realizado pela Mirador
Atuarial.
Registra-se que a aderência da Tábua UP 94 Masculina à experiência de mortalidade do grupo
de Participantes Ex-Autárquicos está embasada no Estudo Técnico de Adequação e Aderência
Relatório MIRADOR 0123/2021, de janeiro de 2021.
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4. Resultados
Considerando o disposto nos itens precedentes, a Tabela 4 registra os resultados da avaliação
atuarial referente ao compromisso financeiro ora avaliado, sob responsabilidade da CEEE-D.
TABELA 4
APURAÇÃO DO PASSIVO (BRUTO)
Empresa

31/03/2021

30/04/2021

31/05/2021

30/06/2021

Distribuição

294.732.156,23

295.989.045,45

295.358.467,40

293.971.658,60

ADM Central

100.518.341,51

100.955.600,57

100.738.851,23

100.268.527,01

Consolidado

395.250.497,74

396.944.646,02

396.097.318,63

394.240.185,61

Alternativamente, conforme solicitação da Companhia, a Tabela 5 registra o valor atual das
obrigações considerando a aplicação do percentual de contribuição de 4% para todos os membros do
grupo de Ex-Autárquicos.
TABELA 5
APURAÇÃO DO PASSIVO (CONTRIBUIÇÃO DE 4%)
Empresa

31/03/2021

30/04/2021

31/05/2021

30/06/2021

Distribuição

282.942.869,98

284.149.483,63

283.544.128,70

282.212.792,25

ADM Central

96.497.607,85

96.917.376,54

96.709.297,18

96.257.785,93

Consolidado

379.440.477,83

381.066.860,18

380.253.425,88

378.470.578,18

Por fim, caso os efeitos econômicos e contábeis do registro dos valores não ocorram de
imediato, recomenda-se na efetivação do resultado, a sua atualização com as taxas indicativas efetivas
mais recentemente divulgadas, em substituição às taxas projetadas.
Este é o parecer.
Belo Horizonte, 17 de maio de 2021.
Rodarte Nogueira - consultoria em estatística e atuária
CIBA nº 070

Cássia Maria Nogueira
Diretora Técnica de Previdência e
Responsável Técnico Atuarial
MIBA/MTb nº 1.049
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Anexo 1 – Formulação Técnica adotada no cálculo da Obrigação
•

Metodologia aplicada para interpolação das taxas de desconto i, considerando as durações
dos títulos, d:

ik = i0 + (i1 − i0 ) 
•

( d k − d0 ) ;
( d1 − d0 )

0  k 1

Valor Presente da Obrigação Bruta, referente ao pagamento dos Proventos de Inatividade
ao Assistido (a) de idade (x):

VpOaB, x = ns  BENa  ax(12)
em que:
ns

BENa
ax(12)

corresponde à frequência anual prevista de pagamento do benefício.
é o valor do Provento de Inatividade pago ao Assistido (a).
é o valor atual de renda mensal vitalícia e unitária, com pagamento devido no início de
cada mês, prevista para um válido de idade x.
É expresso por: a(x12) =

t px

vt

•

11

 vt t px − 24 .

t =0

é a probabilidade de um participante válido de idade x alcançar a idade x+t,
considerando a tábua de mortalidade geral.
é o fator de desconto atuarial:
É expresso por: v t =

i

−x

1

(1 + i )t

é a taxa de desconto.

Valor Presente da Obrigação Líquida, referente ao pagamento dos Proventos de
Inatividade ao Assistido (a) de idade (x):

VpOaL, x = ns  fcap  ( BENa − Ca )  ax(12)
em que:

Ca

é o valor da Contribuição sobre o Provento de Inatividade pago ao Assistido (a).
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ANEXO 2 - Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada e Inflação Implícita
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Estrutura a Termo das Taxas de Juros
Estimada e Inflação Implícita Metodologia
1. ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS

A construção da ETTJ para as diferentes classes de títulos é baseada na mesma
metodologia da construção do intervalo indicativo, disponibilizado no Sistema de Difusão
de Taxas e na publicação do Mercado Secundário da ANBIMA. A premissa básica para
estimação das curvas de juros é a de que o preço de um título de renda fixa é igual ao
fluxo de caixa futuro prometido pelo emissor, trazido a valor presente por uma função
desconto1.

ki
Pi,t   Fi, j,t b t (Ti, j )   i, t ,  i, t .
j1

Na equação anterior:

Fi, j,t : j-ésimo pagamento (cupom e/ou amortização) do i-ésimo título na data t
Ti, j : prazo, em anos (dias úteis/252), em que ocorre o pagamento j do i-ésimo
título

K i : número de pagamentos do título i
Pi,t : preço do i-ésimo título na data t

 i, t : erro cometido pelo modelo para o título i na data t
b t (Ti, j ) : função desconto discreta, definida pela equação:

b t (Ti, j ) 

1

1  r (T )

Ti, j

t

1

i, j

Como estamos tratando de títulos de um mesmo emissor (o governo federal), o risco de crédito
é o mesmo para todos os títulos e por isto ele já está incorporado nos juros.
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No modelo proposto por Svensson (1994), a taxa de juros na data t para o prazo

 , em anos (base dias úteis/252), é dada pela seguinte equação:

 1  e  1t
rt ( )  1t   2t 
 1t


 1  e  1t

 1  e  2 t

   3t 
 e 1t    4t 
 e 2 t 

 1t

 2t


Esse modelo é amplamente utilizado por diversos bancos centrais por tratar-se
de uma forma funcional simples que descreve toda a estrutura temporal das taxas de
juros com um pequeno número de parâmetros. O formato da equação permite uma
estrutura suave e flexível que acomoda os diversos formatos de ETTJ observados nos
dados.
Os fatores da estrutura possuem a interpretação de nível (
curvaturas (

1t ), inclinação (  2t ) e

 3t e  4t ). Os parâmetros  e  caracterizam o decaimento,
1t
2t

determinando onde as cargas de

 3t e  4t atingem seu máximo.

Tomando os limites da equação acima, temos:

lim rt ( )  1t   2t
 0

lim rt ( )  1t

 

Desta forma,

1t e  2t são, respectivamente, os componentes de longo e de

curto prazo da ETTJ. Já
que multiplica ambos,

 3t e  4t são os componentes de médio prazo, pois a carga

1  e  t

t

 e t , começa em zero, é crescente no início e depois

tende para zero quando    .

Os parâmetros da ETTJ (

1t ,  2t ,  3t ,  4t , 1t e  2t ) são obtidos através da

minimização do somatório dos erros quadráticos (quadrado da diferença entre o
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preço indicativo2 e o preço resultante do modelo) de todos os títulos ponderados pelo
inverso da duration:

ki
W
(P
 i i  Fi, j b t (Ti, j )) 2
N

Min

i 1

j 1

Como observado acima, a função-objetivo visa à minimização dos erros nos
preços dos ativos (quadrado da diferença entre o preço indicativo2 e o preço
resultante do modelo). O procedimento gera um resultado homocedástico em termos
de erros nos preços, porém, heterocedástico nessa medida referente às
correspondentes taxas internas de retorno. Essa característica é resultado da
diferença de sensibilidade de alterações nas taxas em função de alterações no preço
para ativos de durações diferentes. Com o objetivo de atenuar esse problema,
utiliza-se o ponderador Wi, já que pequenas diferenças nos preços de ativos de curto
prazo implicam em grandes diferenças em suas taxas. O inverso da Duration foi
adotado por penalizar mais o erro para ativos de curto prazo e, ainda assim,
considerar a influência dos vencimentos de prazos mais longos..
Esse critério de ajuste foi estabelecido considerando peculiaridades da
estrutura da dívida doméstica, como concentração de vencimentos no curto prazo. A
Associação monitorará o perfil da dívida pública brasileira para ajustar o modelo
caso haja alteração da estrutura de vencimentos que justifique a alteração do
ponderador.
Na construção do intervalo indicativo, a otimização é realizada com base nos
quatro parâmetros β, pois os componentes de decaimento

1t e  2t são mantidos

fixos. Para permitir um menor nível de erro e, consequentemente, uma melhor
aderência da curva aos dados, a ETTJ a ser divulgada será obtida através da
estimação diária de todos os seis parâmetros do modelo. Com isso, a otimização
torna-se um pouco mais complexa, uma vez que é altamente não linear, conforme
mostrado por Bolder e Strélinski (1999).

2

Preço indicativo calculado a partir da coleta das taxas consideradas justas pelas instituições
para o título, independente de ter havido negócios com o papel.
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A alta não linearidade traz o risco da otimização não atingir um mínimo
global, mas sim um mínimo local, isto é, o risco da falsa convergência. Esse
problema pode ser claramente observado quando são usados os métodos de
otimização

tradicionais

(mínimos

quadrados

não

lineares

ou

máxima

verossimilhança), uma vez que estes se mostram muito sensíveis aos parâmetros
iniciais fornecidos: os resultados obtidos para uma mesma data variam muito,
dependendo dos valores iniciais. Adicionalmente, a estimação por essa via leva à
alta volatilidade da série histórica dos parâmetros, à abundância de valores
anômalos e à grande frequência de mudanças estruturais, não justificáveis pela
evolução do mercado de títulos públicos no Brasil.
Com o intuito de contornar esses problemas, foi desenvolvido um algoritmo
genético para estimação dos parâmetros do modelo de Svensson, possibilitando
resultados mais satisfatórios, séries históricas menos voláteis e melhor ajuste aos
dados. Para um resultado ainda melhor, refina-se os parâmetros β encontrados pelo
genético através da estimação tradicional, onde os dados obtidos no primeiro são
utilizados para definir a região inicial da otimização.
O algoritmo genético, introduzido por Holland (1975), é um algoritmo de
busca, inspirado na biologia evolutiva e aplicável a diferentes situações, cuja ideia
básica é criar uma população de cromossomos que representam candidatos à
solução do problema. Essa população evolui ao longo do tempo através de novas
gerações. A cada evolução, os melhores indivíduos são selecionados e submetidos
a processos de crossover e mutação. Essas gerações são criadas até a população
convergir para a solução ótima do problema.
A eficiência desse algoritmo, análogo à ideia de adaptação dos indivíduos ao
longo da evolução, reside na capacidade de explorar a informação acumulada sobre
um espaço de busca inicialmente desconhecido, de forma a enviesar as buscas
subsequentes para espaços mais adequados. Seu desenvolvimento aplicado à
solução do problema de estimação da ETTJ, segundo a equação de Svensson,
tomou como base o trabalho de Gimeno e Nave (2006) do Banco Central da
Espanha.
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2. COMPENSAÇÃO PELA INFLAÇÃO NA ESTRUTURA A TERMO

O procedimento de extração da inflação implícita embutida na estrutura a termo
de taxas de juros no mercado brasileiro foi motivado pela evolução da condução da
administração da dívida mobiliária federal desde 2005, quando o Tesouro Nacional
concentrou esforços na construção de uma curva de rendimentos prefixada mais longa,
a partir da emissão NTN-F (títulos prefixados com cupons fixos de juros), e intensificou
as emissões de títulos atrelados a índices de preços, principalmente as NTN-B,
indexados ao IPCA.
Em janeiro daquele ano, a curva prefixada contava com vértices de vencimento
em até três anos (NTN-F 1º/1/2008). Em dezembro do mesmo ano, a configuração da
estrutura a termo apresentava vértices de até seis anos (NTN-F 1º/1/2012).
Ao mesmo tempo, o Tesouro Nacional promoveu a colocação de novos
vencimentos de títulos indexados ao IPCA, com o objetivo de fixar vértices da estrutura
a termo, intensificando os volumes nas colocações primárias. Entre janeiro e dezembro
de 2005, a participação das NTN-B na dívida passou de 3,3% para 7,7%. No decorrer de
2006, esses ativos passaram a representar fatia importante da liquidez do mercado
secundário de títulos públicos e, atualmente, o Brasil é um dos países com maior
estoque de títulos atrelados à inflação (fonte: Barclay’s World Gilb Index).
A nova configuração da estrutura das classes de remuneração de ativos, liquidez
e maturidade da dívida passou a permitir a extração de informações importantes das
curvas de juros, como o cálculo da inflação implícita. Apesar de haver ruídos em sua
interpretação como estimativa de inflação futura, os participantes do mercado se utilizam
dessas informações para calibrar modelos de precificação de ativos a partir da
decomposição de riscos associados aos títulos e à condução da política monetária.
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2.1 Aspectos Metodológicos da Inflação Implícita

A inflação implícita nas curvas de juros é obtida com base em uma relação conhecida
como identidade de Fisher, que considera que a taxa de juros nominal é uma
composição entre a taxa de juros real e a expectativa de inflação para o período:

1  r   1    1   

(1)

Onde, r é a taxa de juros nominal, ρ é a taxa de juros real e π é a inflação

Reorganizando a equação (1), verifica-se que a inflação pode ser extraída pela
relação entre os juros nominal e real. Esse spread encontrado, denominado taxa de
compensação pela inflação ou Break Even Inflation Rate (BEIR), é a diferença das
rentabilidades esperadas entre os ativos prefixados e os ativos indexados, ou seja, a
taxa que equalizará a rentabilidade entre esses dois tipos de ativos.

  1  r   1     1

(2)

Onde, r é a taxa de juros nominal, ρ é a taxa de juros real e π é a inflação

Esse método, muito utilizado no segmento financeiro, não pode ser diretamente
interpretado como expectativas de inflação futura. A aplicação da forma simples da
identidade de Fisher não considera alguns aspectos importantes, que acabam causando
super ou subestimação da taxa de inflação implícita. Dentre eles, destacam-se o prêmio
de risco de inflação embutido nas taxas dos ativos prefixados, a diferença
de liquidez dos ativos e a diferença na estrutura de pagamentos entre títulos prefixados
e indexados.
O risco de inflação reflete a probabilidade atribuída pelos agentes à expectativa para
inflação até o vencimento do título ser inferior à efetivamente registrada. Geralmente, as
taxas de retorno dos ativos financeiros prefixados embutem um spread para compensar
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esse risco, cuja magnitude dependerá do grau de incerteza em relação à variação
dos preços.
No que se refere à liquidez, destaca-se que os ativos prefixados registram um volume de
negociação consideravelmente maior que aos atrelados ao IPCA. Para estes últimos,
essa diferença se traduz em maior prêmio exigido pelos investidores, pela potencial
dificuldade em se desfazerem de posições com a rapidez e preços desejados.
A utilização das curvas zero cupom no cálculo da taxa de inflação implícita
elimina os problemas gerados pela diferença na estrutura de pagamentos desses dois
tipos de ativos. Além disso, permite analisar a série histórica da BEIR, para prazos fixos
selecionados.
Em termos de inflação implícita, de uma forma geral, o risco de inflação embutido nas
taxas prefixadas irá pressionar a BEIR, tornando-a acima da expectativa real.
Analogamente, considerando-se a menor liquidez dos ativos indexados, a tendência é
que ocorra uma pressão no sentido inverso. Logo, é possível concluir que a taxa de
compensação pela inflação é composta pela expectativa de inflação e um spread
refletindo a combinação dos riscos embutidos nos preços dos ativos. A identidade de
Fisher pode ser, então, reescrita, considerando o efeito deste spread.

  1  r   1     1  Spread
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