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Obrigado!

Expectativa dos patrocinadores em relação ao 
sistema de Previdência Complementar “Fechado”

- Particularidades do Patrocinador Privado

- Expectativas dos Patrocinadores Privados

- O que sugerimos
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Obrigado!

Particularidades do Patrocinador Privado

 Em geral, são empresas médias e grandes, sendo uma grande parte 

delas multinacionais

 Grande atenção sobre a governança da Entidade, custos, transparência, 

resultados e satisfação dos participantes 

 Executivos da patrocinadora exercendo papel importante nas entidades

 Alto nível de terceirização dos serviços (equipes pequenas nas entidades)
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Obrigado!

Expectativas dos Patrocinadores Privados

 Depende da ótica:

- CEO: menores custos e menores 

riscos

- RH: flexibilidade do plano (adequação 

do benefício)

- CFO: retornos maiores

- Participantes: menores custos e 

riscos, maior flexibilidade e maior 

rentabilidade
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O que sugerimos

1 - Segmentação 
das Entidades

3 - Regulamentar 
terceirização do 

AETQ / ARPB

4 - Flexibilização 
de Produtos

5 - Via Expressa 
para aprovação 
de documentos

2 - Tributação 
Adequada
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Obrigado!

O que sugerimos

 Maior segmentação das EFPC, seguindo critérios objetivos e técnicos

- Proporcionalizar o peso regulatório, adequando as exigências de 

governança, burocracia e obrigações correlatas, conforme o segmento 

que a entidade venha a se enquadrar

Exemplo da B3:
“Os segmentos especiais de listagem da B3 – Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 
e Nível 1 – foram criados no momento em que percebemos que, para desenvolver o mercado de capitais 
brasileiro, era preciso ter segmentos adequados aos diferentes perfis de empresas.
Todos esses segmentos prezam por regras de governança corporativa diferenciadas. 
Essas regras vão além das obrigações que as companhias têm perante a Lei das Sociedades por Ações 
(Lei das S.As.) e têm como objetivo melhorar a avaliação daquelas que decidem aderir, voluntariamente,
a um desses segmentos de listagem.
Além disso, tais regras atraem os investidores. Ao assegurar direitos aos acionistas, bem como dispor 
sobre a divulgação de informações aos participantes do mercado, os regulamentos visam à mitigação do risco 
de assimetria informacional.”
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
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Obrigado!

O que sugerimos

 Tributação adequada e equânime no sistema

- Incentivo ao ingresso de novos patrocinadores 

- Incentivo para a permanência dos participantes na entidade 

PORTE EMPREGOS* %
Micro 7.434.239           15,9%

Pequena 8.085.290           17,3%

Média 3.925.594           8,4%

Grande 27.185.992         58,3%

Total 46.631.115         100,0%
*CLT

EMPREGOS*

Micro Pequena Média Grande

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/blogdodesenvolvimento/detalhe/Qual-e-a-relacao-entre-porte-de-empresa-e-emprego-no-Brasil/

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/blogdodesenvolvimento/detalhe/Qual-e-a-relacao-entre-porte-de-empresa-e-emprego-no-Brasil/
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Obrigado!

O que sugerimos

 Produtos mais flexíveis
- Especialmente aqueles que não possuem risco atuarial, e que exijam 

menores obrigações de acompanhamento e controle, implicando em 

menores custos de administração

 Uma “via expressa” 
- Para demandas (regulamentos, convênios, estatutos) para as entidades 

classificadas como “mais simples” e com administração de planos de 

“baixo risco”, gerando, inclusive, menores custos
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Obrigado!

O que sugerimos

 Possibilidade de que o AETQ e o ARPB possam ser “terceiros”

- Regulamentar a possibilidade de a entidade poder contratar uma 

“personalidade jurídica” (CNPJ), visando exercer as funções de AETQ 

e/ou ARPB (e similares), porém tendo nessas empresas um profissional 

técnico qualificado e responsável (CPF)

- Aplicação dessa medida para entidades mais simples e de administração 

de planos de menor risco

- Objetiva diminuição de custos, qualificação do exercício dessas funções 

e maior facilidade na busca desses profissionais

Exemplo: procedimento amplamente utilizado hoje para contratação de 

atuários externos
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