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Parecer Atuarial 
Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2017 do Plano de Benefícios HP da HP 
PREV Sociedade Previdenciária foi utilizado o cadastro de dados individuais fornecido pela HP PREV 
Sociedade Previdenciária posicionado em 31/07/2017. 

Após a análise detalhada desses dados e correções feitas pela HP PREV Sociedade Previdenciária, 
verificou-se que os mesmos estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de 
qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial. 

A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das 
patrocinadoras, do administrador do plano e de seus respectivos representantes legais, não cabendo 
ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas.  

As empresas patrocinadoras do Plano de Benefícios HP são: Hewlett-Packard Brasil Ltda, Enterprise 
Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda., HP Financial Services Brasil Ltda, HP Prev Sociedade  
Previdenciária, Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. e HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.  

As patrocinadoras HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., Entco Brasil 
Serviços de Tecnologia Ltda. e  Enterprise Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. não são 
solidárias com as demais patrocinadoras no que concerne às obrigações referentes à cobertura de 
benefícios oferecidos aos participantes e respectivos beneficiários do Plano de Benefícios HP. Por 
essa razão, possuem patrimônio segregado e custeio próprio. 

A quebra de solidariedade de patrocínio da empresa HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos Ltda. das demais patrocinadoras solidárias do Plano de Benefícios HP da HP Prev 
Sociedade Previdenciária foi aprovada pela Previc através da Portaria nº 376, de 16/08/2016. 

Os resultados da avaliação atuarial apresentados a seguir estão posicionados em 31/12/2017 e 
referem-se a patrocinadora HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento aprovado pela Portaria  
nº 406, de 07/08/2013. 
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I – Estatísticas 

Benefícios a Conceder 31/07/2017 
Participantes ativos (considerando os autopatrocinados)  

       Número 564 
       Idade média (em anos) 41,9 
       Tempo de serviço médio (em anos) 11,5 

Participantes em aguardo de benefício proporcional  
        Número 164 

1 Inclui os participantes considerados como benefício proporcional diferido presumido. 
 
 
Benefícios Concedidos 31/07/2017 
Aposentados válidos   

       Número 77 
       Idade média (em anos) 64,0 
       Valor médio do benefício (em reais) 5.639 

Benefícios proporcionais diferidos recebendo   
       Número 45 
       Idade média (em anos) 60,8 
       Valor médio do benefício (em reais) 8.783 

Pensionistas (grupos familiares)   
       Número 2 
       Idade média (em anos) 54,6 
      Valor médio do benefício (em reais) 4.166 

II – Hipóteses e Métodos Atuariais 

O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo 
de interação entre a Willis Towers Watson e a HP Prev Sociedade Previdenciária e contam com o 
aval das patrocinadoras do Plano de Benefícios HP conforme determina a Resolução CGPC nº 18, de 
28/3/2006 e a Instrução nº 23, de 26/06/2015. 

Para a apuração das provisões matemáticas e custos da parcela de benefício definido do plano foram 
utilizadas as seguintes hipóteses e métodos atuariais: 

Hipóteses Atuariais 2017 2016 
Taxa Real Anual de Juros 4,50% a.a. 4,50% a.a. 
Projeção de Crescimento Real de Salário 5,49% a.a. 5,49% a.a. 
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano 0,00% a.a. 0,00% a.a. 
Fator de determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos 
Salários  97%  97%  

Fator de determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos 
Benefícios da Entidade  97%  97% 
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Hipóteses Atuariais 2017 2016 
Indexador do Plano Cotas do Patrimônio Cotas do Patrimônio 
Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 1 AT-2000 1 
Tábua de Entrada em Invalidez RRB-1944 modificada RRB-1944 modificada 

Rotatividade 
Experiência  

Willis Towers Watson 
Modificada   (+ 0,14) 

Experiência  
Willis Towers Watson 
Modificada   (+ 0,14) 

Hipótese de Entrada em Aposentadoria 
100% na primeira 
idade elegível à 

aposentadoria normal 

100% na primeira idade 
elegível à aposentadoria 

normal 

Probabilidade de opção pelos institutos na data de 
desligamento 

BPD: 15% 
Portabilidade: 16% 

Resgate: 59% 
Autopatrocínio: 10% 

BPD: 15% 
Portabilidade: 16% 

Resgate: 59% 
Autopatrocínio: 10% 

1 Tábua segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10%. 
 

Para o exercício de 2017 foi realizado estudo de aderência da hipótese da taxa real anual de juros 
para atender os dispositivos previstos nas bases técnicas da Resolução CGPC nº 18, de 28/3/2006, 
da Instrução nº 23 de 26/06/2015 e da Portaria Previc nº 375/2017. 

Os estudos de aderência das hipóteses biométricas, demográficas e financeiras e o estudo de 
aderência da hipótese de crescimento real de salários, realizados em Novembro/2016 e  
Outubro/2015, respectivamente, ainda se encontram válidos, de acordo com o disposto no § 6º do 
Art.3º da Instrução nº23/2015. 

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses. 

Taxa real anual de juros 

A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente os pagamentos dos benefícios 
definidos, conforme determina a Resolução CGPC n° 18/2006, a Instrução nº 23/2015 e a Portaria 
Previc nº 375/2017, deve ser justificada pela entidade fechada de previdência complementar com 
base em estudos técnicos que comprovem a aderência das hipóteses de rentabilidade dos 
investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de 
benefícios. 

A Willis Towers Watson realizou em 2017 estudo utilizando os fluxos de benefícios e contribuições do 
plano posicionados em 31/12/2016, elaborados com as hipóteses atuariais descritas no parecer 
atuarial referente ao exercício de 2016 e segundo as regras do plano de benefícios estabelecidas no 
regulamento vigente. 

Os resultados do estudo de aderência e adequação da taxa real de juros mostraram que a 
expectativa de retorno real composto de longo prazo dos recursos do plano classificados como “para 
negociação” é de 4,65% a.a., na média, e dos recursos classificados como “mantidos até o 
vencimento” de 5,17% a.a. 
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Quando apurada a TIR dos passivos, obteve-se, com intervalo de confiança de 50% (intervalo de 
confiança mínimo exigido pela Instrução nº 23/2015), suporte para a adoção da taxa real de juros de 
6,30% a.a. para o plano de benefícios. Essa taxa está dentro do intervalo indicado pela Portaria 
Previc nº 375 para esse plano (limite inferior: 4,39% e limite superior: 6,67%). Entretanto, com um 
intervalo de confiança de 100% a TIR calculada pelo estudo indica que a alocação dos ativos do 
plano é compatível com a taxa real de juros de 4,50% a.a. (taxa adotada na avaliação de 2016). 

Os dados cadastrais do estudo foram providenciados e validados pelo Administrador Responsável 
pelo Plano de Benefícios (ARPB) e as informações relativas aos investimentos providenciadas e 
validadas pelo Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ). 

Sendo assim, a HP PREV Sociedade Previdenciária e as patrocinadoras do Plano de Benefícios HP 
optaram por manter a taxa real anual de juros de 4,50% a.a. adotada na avaliação atuarial de 2016 
para a avaliação atuarial de 2017. 

Projeção do crescimento real de salário 

A taxa de projeção do crescimento real de salário deve ser baseada na política de recursos humanos 
de longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de 
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao longo de toda a sua carreira.  

Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios HP, realizou, em 
outubro de 2015, estudo de aderência da hipótese de projeção de crescimento real de salários para 
atender aos dispositivos previstos nas bases técnicas da Resolução CGPC nº 18/2006 e da Instrução 
nº 23 de 26/06/2015, apresentando o crescimento real de salários de 5,49% a.a. 

Os dados cadastrais do estudo foram providenciados e validados pelo Administrador Responsável 
pelo Plano de Benefícios (ARPB). 

As patrocinadoras consideraram que a taxa de projeção do crescimento real dos salários de 5,49% 
a.a. reflete a expectativa da empresa com relação à evolução futura média dos salários ao longo da 
carreira do empregado, de acordo com a política de Recursos Humanos da empresa patrocinadora 
em questão. 

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo  

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em 
termos reais, durante o período de um ano. Este fator é calculado em função do nível de inflação 
estimado e do número de reajustes, dos salários e dos benefícios, que ocorrerá durante o período de 
12 meses. 

O fator de determinação do valor real ao longo do tempo dos salários e benefícios no valor de 97% 
reflete o resultado do estudo realizado em Novembro de 2016.  
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Hipóteses Biométricas e Demográficas 

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que permitem medir as probabilidades de 
ocorrência de eventos, como morte, invalidez e desligamento de uma população em função da idade 
e do sexo. 

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas geralmente aceitas no Brasil para a 
avaliação dos compromissos com benefícios de longo prazo.  

A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de 
benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas. Atualmente 
não existem tábuas brasileiras que representem a mortalidade de participantes dos fundos de pensão 
no Brasil. 

A Willis Towers Watson, responsável pela avaliação atuarial do Plano de Benefícios HP, realizou, em 
novembro de 2016, estudo de aderência das hipóteses biométricas e demográficas para atender os 
dispositivos previstos nas bases técnicas da Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006.  

Para 2017 foram mantidas as hipóteses biométricas e demográficas utilizadas na avaliação atuarial 
de 2016, visto que segundo a Instrução nº23/2015, os estudos de aderência possuem validade de 3 
anos. 

Regime Financeiro e Métodos Atuariais  

Os benefícios do Plano de Benefícios são avaliados pelo Regime de Capitalização, conforme 
descritos a seguir: 

 Aposentadoria Normal, Aposentadoria por Invalidez, Benefício por Morte, Pensão por Morte e 
Benefício Proporcional, Benefício Proporcional Diferido e Benefício Adicional, Portabilidade dos 
participantes que efetuaram contribuição para o Plano e Portabilidade dos recursos oriundos de 
outros Planos de Previdência: Método de Capitalização Financeira; 

 Benefício Mínimo e Portabilidade dos participantes que não efetuaram contribuição para o Plano: 
Método do Crédito Unitário Projetado. 
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Comentários sobre métodos atuariais 

O método atuarial de Crédito Unitário Projetado adotado gera custos ligeiramente crescentes, porém 
esse efeito pode ser minimizado, ou mesmo anulado, caso haja um afluxo suficiente de novos 
empregados. 

Os métodos de financiamento são adequados à natureza do plano e atendem ao limite mínimo 
estabelecido no item 6 do Regulamento anexo a Resolução CGPC nº 18/2006. 

III – Patrimônio Social 

Com base no balanço do Plano de Benefícios HP fornecido pela HP PREV Sociedade Previdenciária, 
o Patrimônio Social atribuível à patrocinadora HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos Ltda. em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 396.086.627,95. 

De acordo com informações prestadas pela HP PREV Sociedade Previdenciária para a manutenção 
de títulos mantidos até o vencimento (marcados na curva), o Plano de Benefícios HP possui estudos 
que evidenciam a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez em função dos direitos 
dos participantes, das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do plano de benefícios 
conforme determina Resolução CGPC nº 4/2002. 

A Willis Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o 
Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida 
pela HP PREV Sociedade Previdenciária. 

IV – Patrimônio de Cobertura, Provisões e Fundos do Plano 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 
certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos Fundos em 31 de 
dezembro de 2017 é a seguinte:  

 Valores em R$ 
Patrimônio de Cobertura do Plano 386.514.140,78 
Provisões Matemáticas 383.369.516,25 
Benefícios Concedidos  105.067.020,71  
Contribuição Definida  87.764.680,71  

Saldo de Conta de Assistidos  87.764.680,71  
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização  17.302.340,00  

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados  16.275.022,00  
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados  1.027.318,00  

Benefícios a Conceder  278.302.495,54  
Contribuição Definida  278.279.080,54  

Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)  140.533.226,25  
Saldo de Contas – Parcela Participantes  137.745.854,29  

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado  19.503,00  
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 Valores em R$ 
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados  44.771,00  
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinador(es)  (25.268,00) 
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado  3.912,00  
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados  7.391,00  
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinador(es)  (3.479,00) 
Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 0,00 

Provisão Matemática a Constituir 0,00 
Serviço Passado 0,00 

Patrocinador(es) 0,00 
Participantes 0,00 

Déficit Equacionado 0,00 
Patrocinador(es) 0,00 
Participantes 0,00 
Assistidos 0,00 

Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias 0,00 
Patrocinador(es) 0,00 
Participantes 0,00 
Assistidos 0,00 

Equilíbrio Técnico 3.144.624,53 
Resultados Realizados 3.144.624,53 

Superávit Técnico Acumulado 3.144.624,53 
Reserva de Contingência 3.144.624,53 
Reserva Especial para Revisão de Plano 0,00 

Déficit Técnico Acumulado 0,00 
Resultados a Realizar 0,00 

Fundos 9.572.487,17  
Fundo Previdencial 8.590.421,37  

Revisão de Saldo por Exigência Regulamentar  3.311.271,91  
Revisão de Plano – Patrocinadoras 2014 6.755,23  
Revisão de Plano – Participantes 2014 10.852,63 
Revisão de Plano 2017 5.261.541,60 
Outros – Previsto em Nota Técnica Atuarial 0,00 

Fundo Administrativo 982.065,80 
Fundo de Investimentos 0,00 

O Fundo de Sobras de Contribuições é constituído pela parcela do Saldo de Conta de Patrocinadora 
não incluído no Saldo de Conta Total e poderá ser utilizado para reduzir as contribuições futuras das 
respectivas patrocinadoras ou para cobertura de eventuais insuficiências do plano de acordo com o 
regulamento do Plano de Benefícios HP.  

Em função da revisão obrigatória do Plano de Benefícios HP em 31/12/2014, nos termos da 
Resolução nº 26/2008, foram constituídos o “Fundo Previdencial - Revisão de Plano Patrocinadoras 
2014” e o “Fundo Previdencial - Revisão de Plano Participantes 2014” com a totalidade da Reserva 
Especial para Revisão de Plano apurada em 31/12/2014. 
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Quando da aprovação da quebra de solidariedade da HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda. foi definido pela HP Prev que caberia a essa patrocinadora 30,94% 
desses fundos de revisão de plano 2014. 

O “Fundo Previdencial - Revisão de Plano Patrocinadoras 2014” foi constituído com uma parte da 
Reserva Especial de 31/12/2014 (38,80%) e foi atribuído às patrocinadoras do Plano de Benefícios 
HP.  

O “Fundo Previdencial - Revisão de Plano Participantes 2014” foi constituído com uma parte da 
Reserva Especial de 31/12/2014 (61,20%) e foi atribuído aos participantes ativos, autopatrocinados e 
assistidos na forma prevista na Resolução n° 26/2008.  

Os fundos “Fundo Previdencial - Revisão de Plano Patrocinadoras 2014” e “Fundo Previdencial - 
Revisão de Plano Participantes 2014”, descritos acima, foram apurados com base na proporção das 
contribuições normais totais entre participantes e patrocinadoras realizadas nos exercícios de 2012, 
2013 e 2014: 61,20% e 38,80%, respectivamente. 

Cabe ao Conselho Deliberativo deliberar acerca das medidas, prazos, valores e condições para 
utilização desses fundos previdenciais de Revisão do Plano. 

Os Fundos Revisão de Plano devem ser atualizados mensalmente pelo retorno dos investimentos. 

No fechamento do exercício de 2017, pelo terceiro exercício consecutivo, o Superávit Técnico 
Acumulado do Plano de Benefícios HP apresentou Reserva Especial para Revisão de Plano, que 
corresponde à parcela do Superávit Técnico Acumulado superior à Reserva de Contingência. 

Em atendimento aos preceitos normativos da Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008, a revisão do 
plano de benefícios se dará de forma obrigatória, após o decurso de três exercícios consecutivos da 
Reserva Especial para Revisão de Plano. 

Assim sendo, o montante de R$ 5.261.541,60 foi revertido para o Fundo de Revisão de Plano para 
fins de sua utilização no exercício de 2018. Esse fundo será rateado entre participantes, assistidos e 
patrocinadores, na forma estabelecida na Resolução CGPC nº 26/2008. 

Cabe ao Conselho Deliberativo deliberar acerca das medidas, prazos, valores e condições para 
utilização desses fundos previdenciais de Revisão do Plano. 

Os Fundos Revisão de Plano devem ser atualizados mensalmente pelo retorno dos investimentos. 
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Reserva de Contingência 

De acordo com o art. 7º da Resolução CGPC nº 26/2008, alterada pela Resolução CNPC nº 22/2015 
o resultado superavitário deve ser destinado à constituição de reserva de contingência, até o limite de 
25% das provisões matemáticas ou até [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x provisões 
matemáticas, o que for menor. 

Considerando que a duração do passivo apurada em 31/12/2017 do Plano de Benefícios HP foi de  
8,15 anos, o limite de 18,15% das provisões matemáticas passa a ser o valor máximo a ser alocado 
em reserva de contingência. Sendo assim, foi alocado na reserva de contingência o valor de  
R$ 3.144.624,53. 

Ressaltamos que as provisões matemáticas para o cálculo do limite da Reserva de Contingência 
considera a provisão matemática relativa à parcela de benefício definido do plano deduzida da 
provisão matemática a constituir. 

Ajuste de Precificação 

De acordo com o artigo no 11 - A da Resolução CGPC no 26/2008, em caso de destinação de 
superavit, o Ajuste de Precificação negativo será deduzido da reserva especial para fins de cálculo do 
montante a ser destinado. 

O valor do Ajuste de Precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil 
desses títulos. 

O valor do ajuste de precificação, se negativo, será deduzido para definição do montante a ser 
destinado. O ajuste de precificação foi efetuado e por ser “positivo”, não há o que se falar em redução 
da reserva especial a ser destinada. 

V – Variação do Passivo Atuarial  

O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2017 comparado 
com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2016 atualizado, pelo método de recorrência, para 
31/12/2017. 
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 Valores em R$ 
Variação em % Exercício Encerrado Exercício Anterior 

Atualizado 
Passivo Atuarial 383.369.516,25 384.173.425,51 -0,21% 
Benefícios Concedidos 105.067.020,71 105.857.539,76 -0,75% 

       Contribuição Definida 87.764.680,71 87.764.680,71 0,00% 
       Benefício Definido 17.302.340,00 18.092.859,05 -4,37% 

Benefícios a Conceder 278.302.495,54 278.315.885,75 0,00% 
       Contribuição Definida 278.279.080,54 278.279.080,54 0,00% 
       Benefício Definido 23.415,00 36.805,21 -36,38% 

Convém ressaltar que 4,52% (R$ 17.325.755,00) do Passivo Atuarial (R$ 383.369.516,25) é 
determinado atuarialmente com base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois 
corresponde à parcela de benefício definido das provisões matemáticas relativa ao benefício mínimo 
e às rendas mensais vitalícias e rendas certas por 15 anos. Os 95,48% (R$ 366.043.761,25) 
restantes são provenientes dos saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das 
patrocinadoras acrescidas do retorno dos investimentos, cujas informações são de inteira 
responsabilidade da HP PREV Sociedade Previdenciária. 

Visto que o Plano de Benefícios HP é um plano cujo passivo atuarial é composto majoritariamente por 
saldos de conta, a parcela de benefício definido do plano das Provisões Matemáticas de Benefícios a 
Conceder é passível de alterações percentualmente significativas, porém, quantitativamente 
irrelevantes. 

Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas em 2017, a movimentação da massa 
de participantes e os saldos de conta informados pela HP PREV Sociedade Previdenciária, 
consideramos aceitáveis as variações ocorridas para as parcelas de benefícios definidos.  

VI – Plano de Custeio 

Patrocinadora  

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, a patrocinadora HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda. efetuar, durante o exercício de 2018, as contribuições mensais 
equivalentes a 0,003% correspondente ao custo normal da parcela de benefício definido do plano. 

A patrocinadora, conforme informado pela HP Prev, não realizará contribuições para cobertura das 
despesas administrativas conforme deliberação do Conselho Deliberativo. A HP Prev informou que as 
despesas administrativas serão custeadas pelo retorno de investimentos. 

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas no regulamento estimadas 
em 31/07/2017 em 2,61% da folha de salários de contribuição. 

A patrocinadora poderá utilizar durante o ano de 2018, mediante reversão mensal, os recursos 
existentes no Fundo de Sobras de Contribuições, desde que sejam suficientes para financiar as 
contribuições mensais da patrocinadora, exceto as destinadas ao custeio das despesas 
administrativas. Esgotados os recursos existentes no fundo ou na hipótese de serem insuficientes 
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para cobertura da contribuição do mês, a patrocinadora deverá retomar o recolhimento mensal das 
contribuições. 

O descrito acima também se aplica às despesas administrativas que poderão ser cobertas pelos 
recursos existentes no Fundo Administrativo. 

Participantes 

As contribuições básicas e suplementares mensais dos participantes deverão ser praticadas 
conforme previsto no regulamento do plano, que foram estimadas em 31/07/2017 em 4,554% da folha 
de salários de contribuição. 

Autopatrocinados  

Os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de participantes e patrocinadora 
definidas no regulamento do plano. Adicionalmente, deverão efetuar contribuições de 0,003% do 
salário de contribuição para o custeio da parcela de benefício definido do plano. 

Os autopatrocinados, conforme informado pela HP Prev, não realizarão contribuições para cobertura 
das despesas administrativas conforme deliberação do Conselho Deliberativo. A HP Prev informou 
que as despesas administrativas serão custeadas pelo retorno de investimentos. 

Benefícios Proporcionais Diferidos 

A contribuição anual para custeio das despesas administrativas para o participante que optou ou teve 
presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido corresponderá ao valor de 1 
Unidade de Referência HP a ser paga anualmente no primeiro trimestre de cada exercício. De acordo 
com o regulamento, a patrocinadora poderá assumir o custeio das despesas administrativas do 
participante que optar ou tiver presumida a opção pelo instituto do benefício proporcional diferido, 
seguindo critérios uniformes e não discriminatórios. Porém, conforme informado pela HP Prev, as 
despesas administrativas serão custeadas pelo retorno de investimentos. 

Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo de plano, da contribuição patronal com 
os fatos efetivamente ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo 
participante e índice de adesão ao plano, as taxas de contribuição definida apresentadas neste 
Parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas efetivamente praticadas.  

VII – Conclusão 

O aumento do superávit quando comparado com o exercício de 2016 ocorreu, antes da destinação da 
reserva especial de revisão de plano, principalmente, devido às oscilações favoráveis do patrimônio e 
também pela redução do passivo atuarial em relação ao ano anterior atualizado, conforme descrito na 
Seção V deste Parecer.  
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Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 
Plano de Benefícios HP da HP PREV Sociedade Previdenciária, informamos que o plano encontra-se 
financeiramente equilibrado em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos. 

As provisões matemáticas apresentadas neste parecer são estimativas e baseadas em premissas 
sobre eventos futuros. Determinadas regras do plano, julgadas imateriais do ponto de vista atuarial, 
não são avaliadas. Outras regras são calculadas por aproximação na avaliação atuarial para 
apuração dos compromissos do plano. A Willis Towers Watson adota aproximações em seus cálculos 
que, de acordo com sua avaliação, não resultam em diferença expressiva em relação aos resultados 
que seriam obtidos usando cálculos mais detalhados ou dados mais precisos. 

As premissas atuariais adotadas foram determinadas através de estudos de aderência elaborados 
conforme a legislação vigente. 

Futuras avaliações atuariais podem apresentar resultados diferentes dos registrados neste parecer 
devido a diversos fatores, dentre eles destacamos: experiência do plano diferente da prevista nas 
premissas econômicas ou demográficas; alteração nas premissas econômicas ou demográficas; 
mudança nas regras do plano e/ou na legislação; e eventos significativos ocorridos nas 
patrocinadoras, tais como reestruturações, aquisições e alienações. 

Os resultados apresentados neste parecer estão diretamente vinculados à precisão e integridade dos 
dados e informações de responsabilidade da entidade e suas patrocinadoras. 

Este parecer atuarial foi elaborado para a HP Prev Sociedade Previdenciária com o propósito de 
apresentar os resultados da avaliação atuarial em 31/12/2017 referentes à patrocinadora HP Brasil 
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. Este documento não se destina ou deve ser 
utilizado para outros fins. Qualquer outro destinatário será considerado como tendo concordado que a 
Willis Towers Watson tem responsabilidade apenas com o HP Prev em relação a todas as questões 
relativas a este documento, e se basear neste documento não resultará na criação de qualquer direito 
ou responsabilidade pela Willis Towers Watson para tal destinatário. 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018.  

 
Tânia Mary Corrêa Neves 
Consultora Sênior 
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