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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Um plano de previdência pode seguir três regimes financeiros, conforme apresentado no relatório em questão.
1
O regime 1 corresponde ao regime de repartição simples. As receitas arrecadadas em determinado período devem ser
suficientes para pagar toda a despesa ocorrida nesse mesmo período, ou seja, as despesas esperadas para um exercício devem
ser financiadas no mesmo exercício. Não há formação de reservas. Para o plano de previdência, é interessante usar esse regime
para as despesas administrativas, uma vez que elas têm caráter contínuo e recorrente, podendo ser financiadas pelas receitas do
período em que ocorrem.
2
O regime 2 corresponde ao regime de repartição de capitais de cobertura. Possui uma estrutura em que as
contribuições pagas por todos os participantes em determinado período deverão ser suficientes para constituir integralmente as
reservas matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse período. Esse é o único momento em
que as reservas serão constituídas. Os benefícios cobertos por esse regime (aposentadoria por invalidez e pensão por morte de
ativo) são classificados como benefícios de risco, e não programados, de modo que a coletivização dessa despesa faz sentido.
Vale destacar que o benefício da aposentadoria por invalidez deve ser pago pela quantidade de meses previstos de sobrevida de
acordo com a tábua de mortalidade adotada pelo plano para essa coorte.
3
O regime 3, por fim, corresponde ao regime de capitalização e consiste em determinar as contribuições necessárias e
suficientes a ser recebidas ao longo do período ativo do segurado para custear os seus próprios benefícios. Pela própria
natureza, pressupõe a formação de reservas, pois as contribuições são antecipadas no tempo em relação ao pagamento do
benefício. A aposentadoria por idade e tempo de contribuição cabe nesse regime por definição, uma vez que seus benefícios
serão pagos com recursos da reserva constituída pelo participante enquanto foi ativo. O mesmo se aplica para a pensão por
morte do participante inativo (ou assistido). Interessante destacar que a aposentadoria por invalidez aparece também nesse
regime, o que indica que os benefícios deverão ser pagos com recursos da reserva individual do participante. Em geral, a
primeira fonte de recursos é tal reserva, passando a ser coberta pelo regime de repartição apenas quando a reserva individual se
esgota.

Quesito 2.1
0 a 3 – Um conceito para cada item (regime, relação entre receitas e despesas, descrição das reservas) apresentado
corretamente.
+1 – Ao explicar corretamente a atribuição pelo relatório desse regime ao tipo de despesa.
Quesito 2.2
0 a 3 – Um conceito para cada item (regime, relação entre receitas e despesas, descrição das reservas) apresentado
corretamente.
+2 – Ao explicar corretamente a atribuição pelo relatório desse regime a cada tipo de benefício apresentado.
Quesito 2.3
0 a 3 – Um conceito para cada item (regime, relação entre receitas e despesas, descrição das reservas) apresentado
corretamente.
+3 – Ao explicar corretamente a atribuição pelo relatório desse regime a cada tipo de benefício apresentado.

