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Mensagem  
da Diretoria

Caro Participante,

Convidamos você à leitura do Relatório Anual do Ins-
tituto Ambev de Previdência Privada (IAPP), exercício 
de 2021. Nesta publicação, reportamos, com a máxi-
ma transparência e respeito às melhores práticas de 
governança, nossos resultados e todo o trabalho rea-
lizado no período. 

Apresentamos dados sobre o seu Plano de Benefí-
cio Definido, incluindo demonstrações patrimoniais 
e de resultados, pareceres do atuário e dos audito-
res independentes, aprovação dos órgãos estatu-
tários, além das informações referentes à Política de 
Investimentos e o resumo das informações sobre o 
demonstrativo de investimentos dos Planos admi-
nistrados pelo IAPP. 

2021 foi mais um ano de desafios, com a continuidade 
da pandemia, mas que sinalizou melhores perspecti-
vas, motivadas pelo avanço da vacinação em todo o 
País, que permitiu o retorno gradativo e mais seguro 
às atividades. 
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No cenário econômico, a alta da inflação, embora 
sendo um problema mundial, afetou mais fortemen-
te o Brasil, em função da crise hídrica, que elevou os 
custos da energia elétrica, com reação em cadeia nos 
demais setores, assim como a alta dos combustíveis. 

Enquanto, ao redor do mundo, as nações conseguiam 
reagir economicamente à crise, no Brasil a situação 
foi agravada pela instabilidade política, diante da ne-
cessidade de medidas de ajuste fiscal para a conten-
ção de gastos públicos, principalmente, e proximida-
de das eleições presidenciais, que ocorrem em 2022. 

Ainda assim, o País registrou recuperação econômi-
ca em 2021, segundo dados do IBGE para o Produto 
Interno Bruto (PIB), que encerrou o ano com cresci-
mento de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. Já para 
2022, a expectativa do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) é de expansão de apenas 1,1% 
para a economia brasileira.

A Selic, taxa básica de juros, encerrou 2021 em 9,25% 
ao ano, maior patamar desde julho de 2017. Já o IPCA, 
índice oficial de inflação, fechou em 10,06%, maior 
alta desde 2015. 

No mercado acionário, o Ibovespa fechou 2021 em 
queda de 11,92%. O resultado é reflexo de um cená-
rio conturbado, que deu espaço à volatilidade. O CDI 
apresentou rendimento de 0,77% no mês e 4,42% 
no ano. 

Para 2022, renovamos nosso compromisso de apri-
moramento constante, apoiando sempre cada Parti-
cipante em seu planejamento financeiro para o futu-
ro. Seguimos com determinação e otimismo, prontos 
para superar desafios e dispostos a novas e marcan-
tes realizações. 

Boa leitura!

A DIRETORIA EXECUTIVA

4

Mensagem 
da Diretoria



RELATÓRIO ANUAL 2021 RESUMO |  PLANO BD

PARTICIPANTES ATIVOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS 1

As estatísticas a seguir estão posicionadas na data base do cadastro em 30/06/2021.

Quantidade de Benefícios Concedidos

1 Incluem pensionistas

Ativos
Aposentadoria 
Programada

Benefício 
proporcional 
diferido

Pensão
por Morte

Autopatrocinados

Aposentadoria
por Invalidez

Total Total

Estatísticas

32 79

467 1020

61 447

374 494
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstrações Contábeis Consolidadas (em milhares de reais) 

1 
 

 

 

INSTITUTO AMBEV DE PREVIDENCIA PRIVADA
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
(Em Milhares de Reais)

ATIVO NOTA 31/12/2021 31/12/2020

Disponível 179                   107                   

Realizável 2.122.023         2.011.125         
Gestão Previdencial 6 a 11.966              10.984              
Gestão Administrativa 6 b 4.636                4.522                
Investimentos 7 2.105.421         1.995.619         

Títulos Públicos 1.363.066         164.553            
Ativo Financeiro de Crédito Privado -                       4.806                
Fundos de Investimentos 742.355            1.826.260         

TOTAL DO ATIVO 2.122.202         2.011.232         

PASSIVO NOTA 31/12/2021 31/12/2020

Exigível Operacional 8 3.461                2.338                
Gestão Previdencial 3.040                1.970                
Gestão Administrativa 319                   368                   
Investimentos 102                   -                       

Exigível Contingencial 9 19.050              18.019              
Gestão Previdencial 14.539              13.618              
Gestão Administrativa 4.511                4.401                

Patrimônio Social 2.099.691         1.990.875         
Patrimônio de Cobertura do Plano 2.088.483         1.964.883         

Provisões Matemáticas 10 2.004.139         1.798.819         
Benefícios Concedidos 1.021.798         854.012            
Benefícios a Conceder 982.341            944.807            

Equilíbrio Técnico 11 84.344              166.064            
Resultados Realizados 84.344              166.064            

Superávit Técnico Acumulado 99.295              179.085            
(-) Déficit Técnico Acumulado (14.951)             (13.021)             

Fundos 12 11.208              25.992              
Fundos Previdenciais 7.084                20.198              
Fundos Administrativos 4.124                5.794                

TOTAL DO PASSIVO 2.122.202         2.011.232         

                     Eduardo Carvalho de Paoli
             Diretor de Administração e Processos
                           CPF: 284.388.148-08

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Alexandre Freire Ricardo
Contador - CRC: 1SP 288.438/O-4

CPF: 089.357.146-66

DocuSign Envelope ID: 472F31A9-ECBF-4CDB-AD21-7BEA6956CF83
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Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações contábeis 
 
 
Aos Administradores, Conselheiros,  
Participantes e Patrocinadoras 
Instituto Ambev de Previdência Privada 
 
 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Ambev de Previdência Privada ("Entidade"), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações da mutação do patrimônio social, da mutação do ativo líquido por plano de benefícios, do 
ativo líquido por plano de benefícios, do plano gestão administrativa consolidada e por plano de benefícios 
e das provisões técnicas do plano de benefícios para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Ambev de Previdência Privada em 
31 de dezembro de 2021 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua  
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continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 
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eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 25 de março de 2022 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
 
Edison Arisa Pereira 
Contador CRC 1SP127241/O-0 
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INVESTIMENTOS

Composição dos Investimentos

INSTITUTO AMBEV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais) 
 

19 
 

 

 
NOTA 7 – INVESTIMENTOS 
 
a) Composição dos Investimentos 
 
A Administração, através da Política de Investimentos, que é revisada e aprovada anualmente pelo Conselho 
Deliberativo com horizonte de cinco anos, determina diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos 
garantidores das Provisões Matemáticas, bem como para classificação de Títulos e Valores Mobiliários. Os ativos e 
a custódia estão sob administração contratual do Itaú Unibanco S.A., pessoa jurídica credenciada na Comissão de 
Valores Mobiliários, para atuar no mercado de capitais e como responsável pelo fluxo de pagamentos e 
recebimentos, no tocante às operações de renda fixa e investimentos estruturados. 
 

 
 
 

 

 
(1) Refere-se a Fundos Exclusivos 

  

Títulos Públicos Fundos de 
Investimentos Total

Benefício Definido 1.173.108                    -                      1.173.108         1.099.899         
Contribuição Definida 185.746                       742.249            927.995            889.679            
PGA 4.212                          106                  4.318               6.041               
Total 1.363.066                    742.355            2.105.421         1.995.619         

Plano
2021

2020

Renda Fixa Ações 2021 2020
Benefício Definido -                        -                         -                          1.099.899            
Contribuição Definida 652.424             89.825                742.249               720.320              
PGA 106                   -                         106                     6.041                  
Total 652.530             89.825                742.355               1.826.260            

Plano Fundos de Investimentos

Benefício Definido Contribuição Definida PGA 2021 2020

Títulos Públicos                     1.173.108                        185.746                 4.212        1.363.066           164.553 
Letra Financeiras Tesouro Nacional                          34.611                        185.746                    167           220.524           164.553 
NTN - B                     1.138.497                                   -                 4.045        1.142.542                     - 

Créditos Privados e Depósitos                                 -                                     -                      -                       -              4.806 
Letra Financeira                                 -                                     -                      -                       -              4.806 

Banco Safra S.A                                 -                                     -                      -                       -                 231 
Banco Bradesco S.A                                 -                                     -                      -                       -              4.575 

Fundos de Investimento                                   -                        742.249                    106           742.355        1.826.260 
Renda Fixa                                   -                        652.424                    106           652.530        1.729.279 

Trindade Previdenciário FI (1)                                   -                                   -                        -                     -        1.036.050 
Itaú Verso M RF FI                                   -                        126.631                      20           126.651           123.201 
Itaú Verso K RF FI                                   -                        221.948                      36           221.984           216.164 
RF Juros Ocean FI                                   -                          11.813                        2            11.815            11.088 
Itau Soberano RF Longo Prazo                                   -                                   -                        -                     -            69.608 
Itaú Fidelidade T - I Multi                                   -                        102.599                      17           102.616            96.907 
Itau-Unibanco Fidelidade W3 RF FI                                   -                          22.749                        4            22.753            21.657 
Itaú Verso P CP RF FI                                   -                          97.349                      16            97.365            88.035 
Itaú Verso A RF LP FI                                   -                          20.473                        3            20.476            19.595 
Itaú Verso E RF FI                                   -                          48.862                        8            48.870            46.974 

Ações                                   -                          89.825                        -            89.825            96.981 
Itaú Index Ações IBRX                                   -                          45.073                        -            45.073            52.730 
Itaú Prev IBRX FIA                                   -                          44.752                        -            44.752            44.251 

 Total                     1.173.108                        927.995                 4.318        2.105.421        1.995.619 

Descrição
Plano
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstração do Ativo Líquido | Plano Benefício Definido (em milhares de reais)

Demonstração do Ativo Líquido apresenta a composição e o valor do Ativo de cada Plano de Benefícios administrado pela Entidade Fechada de 
Previdência Complementar (EFPC), deduzido das obrigações operacionais e contingenciais, dos fundos não Previdenciais (Fundo Administrativo e 
Fundo dos Investimentos).

Demonstração  
do Ativo Líquido

 

5 
 

 

 
 
 

INSTITUTO AMBEV DE PREVIDENCIA PRIVADA
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BENEFICIO DEFINIDO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 Variação (%)

1. Ativos 1.180.376             1.108.904             6                          

Disponível 77                        24                        221                      
Recebíveis Previdenciais 7.191                   8.981                   (20)                       
Investimentos 1.173.108             1.099.899             7                          

Títulos Públicos 1.173.108             -                           100                      
Fundos de Investimentos -                           1.099.899             (100)                     

2. Obrigações 16.857                  15.265                  10                        
Operacional 2.318                   1.647                   41                        
Contingencial 14.539                  13.618                  7                          

3. Fundos não previdenciais 4.067                   5.615                   (28)                       
Fundos Administrativos 4.067                   5.615                   (28)                       

4. Resultados a Realizar -                           -                           -                           

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 1.159.452             1.088.024             7                          
Provisões Matemáticas 1.060.157             890.527                19                        
Superávit/Déficit Técnico 99.295                  179.085                (45)                       
Fundos Previdenciais -                           18.412                  (100)                     

6. Apuração do Equilibrio Técnico Ajustado 99.295                  179.085                (45)                       

a) Equilíbrio Técnico 99.295                  179.085                (45)                       
b) (+/-) Ajustes de Precificação -                           -                           -                           
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 99.295                  179.085                (45)                       

Espaço para Impressão
                       Eduardo Carvalho de Paoli                       Alexandre Freire Ricardo
             Diretor de Administração e Processos                Contador - CRC: 1SP 288.438/O-4
                             CPF: 284.388.148-08                                   CPF: 089.357.146-66

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Resumo das Demonstrações Contábeis (em milhares de reais)

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido | Plano Benefício Definido (em milhares de reais)

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido consolidada e por Plano de Benefício Previdencial comparativa com exercício anterior.Demonstração da Mutação 
do Ativo Líquido

 

3 
 

 

 

 
 
 
 
  

INSTITUTO AMBEV DE PREVIDENCIA PRIVADA
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO DE BENEFICO DEFINIDO
(Em Milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020 Variação (%)

1.088.024        1.077.349        1                  

165.652           120.765           37                
Contribuições 555                  1.916               (71)               
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 165.062           118.826           39                
Outras Adições 35                   23                   52                

(94.224)            (110.090)          (14)               
Benefícios (86.661)            (72.093)            20                
Resgates (36)                  (44)                  (18)               
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (1.124)              (1.135)              (1)                 
Custeio Administrativo (555)                (1.916)              (71)               
Outras Deduções (5.848)              (34.902)            (83)               

71.428             10.675             569              
Provisões Matemáticas 169.630           130.204           30                
Fundos Previdenciais (18.412)            (93.569)            (80)               
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício (79.790)            (25.960)            207              

1.159.452        1.088.024        7                  

(1.548)              (267)                480              
Fundos Administrativos (1.548)              (267)                480              

Espaço para Impressão
                       Eduardo Carvalho de Paoli
             Diretor de Administração e Processos
                             CPF: 284.388.148-08

DESCRIÇÃO

A) Ativo líquido - início do exercício

1. Adições

2. Deduções

3. Acréscimo/decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

Alexandre Freire Ricardo
Contador - CRC: 1SP 288.438/O-4

CPF: 089.357.146-66

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)

C) Fundos Não Previdenciais

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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Instituto Ambev de Previdência Privada 5 

Fevereiro 2022  

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 o Instituto Ambev de Previdência Privada conforme 

determina a redação da Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, e da Instrução Normativa Previc 

nº 33, de 23/10/2020. 

O Instituto Ambev de Previdência Privada obteve junto às patrocinadoras a manifestação 

fundamentada sobre as hipóteses econômicas e financeiras que guardam relação com suas 

respectivas atividades.  

Para a apuração das provisões matemáticas e dos custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e 

métodos atuariais: 

 2021 2020 

Taxa Real Anual de Juros 5,06% a.a. 5,38% a.a. 

Projeção de Crescimento Real de Salário 1,71% a.a. 1,71% a.a. 

Fator de Determinação Valor Real ao longo do Tempo Salários 98% 98% 

Fator de Determinação Valor Real ao longo do Tempo Ben Entidade 98% 98% 

Fator de Determinação Valor Real ao longo do Tempo Ben INSS 98% 98% 

Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 Basic, 
segregada por sexo  

AT-2000 Basic, 
segregada por sexo  

Tábua de Mortalidade de Inválidos RP 2000 Disabled, 
segregada por sexo 

RP 2000 Disabled, 
segregada por sexo 

Tábua de Entrada em Invalidez RRB-1944 modificada 
desagravada em 75%, 

segregada por sexo 

RRB-1944 modificada 
desagravada em 75%, 

segregada por sexo 

Rotatividade (3/idade + 0,01) x 0,70 
(zero a partir dos 58 

anos) 

(3/idade + 0,01) x 0,70 
(zero a partir dos 58 

anos) 

Probabilidade de Opção pelos Institutos BPD: 47%,  
Resgate: 40%, 

Autopatrocínio: 13% e 
Portabilidade: 0% 

BPD: 47%,  
Resgate: 40%, 

Autopatrocínio: 13% e 
Portabilidade: 0% 

Hipótese de Entrada em Aposentadoria 100% ao atingir a 1ª 
elegibilidade à 

Aposentadoria Normal 

100% ao atingir a 1ª 
elegibilidade à 

Aposentadoria Normal 

Hipótese sobre a Composição de Família de Pensionistas   

 Antes da aposentadoria 83% casados e mulher 
5 anos mais nova 

83% casados e mulher 
5 anos mais nova 

 Após da aposentadoria Para os assistidos que 
não foram informados 

dependentes: 83% 
casados e mulher 5 

anos mais nova que o 
homem 

Para os assistidos que 
não foram informados 

dependentes: 83% 
casados e mulher 5 

anos mais nova que o 
homem 
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 Confidencial Willis Towers Watson 

Patrimônio de Cobertura do Plano, 
Provisões e Fundos 

Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os métodos anteriormente mencionados, 

certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões e dos Fundos 

em 31 de dezembro de 2021 é a seguinte:  

           (R$) 

2.03 Patrimônio Social           1.163.517.281,07 

2.03.01 Patrimônio de Cobertura do Plano       1.159.451.341,84 

2.03.01.01 Provisões Matemáticas         1.060.155.880,00 

2.03.01.01.01 Benefícios Concedidos         904.346.177,00 

2.03.01.01.01.01 Contribuição Definida     0,00 

2.03.01.01.01.01.01 Saldo de Conta dos Assistidos    0,00 

2.03.01.01.01.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização   904.346.177,00 

2.03.01.01.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos   584.158.942,00 

2.03.01.01.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos   320.187.235,00 

2.03.01.01.02 Benefícios a Conceder         155.809.703,00 

2.03.01.01.02.01 Contribuição Definida     0,00 

2.03.01.01.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)   0,00 

2.03.01.01.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes   0,00 

2.03.01.01.02.01.03 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC   0,00 

2.03.01.01.02.01.04 Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC   0,00 

2.03.01.01.02.02 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado  142.505.679,00 

2.03.01.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados   142.505.679,00 

2.03.01.01.02.02.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.02.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes   0,00 

2.03.01.01.02.03 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado 13.304.024,00 

2.03.01.01.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados   13.304.024,00 

2.03.01.01.02.03.02 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores   0,00 

2.03.01.01.02.03.03 (-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes   0,00 

2.03.01.01.03 (-) Provisões Matemáticas a Constituir       0,00 

2.03.01.02 Equilíbrio Técnico           99.295.461,84 

2.03.01.02.01 Resultados Realizados     99.295.164,84 

2.03.01.02.01.01 Superávit Técnico Acumulado    99.295.461,84 

2.03.01.02.01.01.01 Reserva de Contingência    99.295.461,84 

2.03.01.02.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano   0,00 

2.03.01.02.01.02 (-) Déficit Técnico Acumulado    0,00 

2.03.01.02.02 Resultados a Realizar     0,00 

2.03.02 Fundos               4.065.939,23 

2.03.02.01 Fundos Previdenciais     0,00 

2.03.02.01.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar   0,00 

2.03.02.01.02 Revisão de Plano       0,00 

2.03.02.01.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial    0,00 

2.03.02.02 Fundos Administrativos     4.065.939,23 

2.03.02.02.01 Plano de Gestão Administrativa    0,00 

2.03.02.02.02 Participação no Fundo Administrativo PGA    4.065.939,23 

2.03.02.03 Fundos para Garantia das Operações com Participantes     0,00 

Resumo do Resultado Atuarial
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Instituto Ambev de Previdência Privada 15 

Fevereiro 2022  

Conclusão 

Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do 

Plano de Benefícios de Benefício Definido, informamos que o plano está superavitário, tendo suas 

obrigações integralmente cobertas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano.  

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 técnicos de adequação 

elaborados conforme a legislação vigente à época dos estudos, porém tais estudos são considerados 

válidos para a avaliação atuarial tratada neste parecer. 

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 o Instituto Ambev de Previdência Privada com o propósito de 

apresentar os resultados da avaliação atuarial em 31/12/2021. 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 Ambev de Previdência 

Privada 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, 18 de fevereiro de 2022. 

 
 

Carla Maria Seabra Assunção Lobianco    Letícia Barcellos Sampaio 

MIBA nº 842       MIBA nº 2.259 
 
 

 

Carla Maria S. Assunção Lobianco (Feb 18, 2022 18:14 GMT-3)
Carla Maria S. Assunção Lobianco

Letícia B. Sampaio (Feb 18, 2022 18:15 GMT-3)
Letícia B. Sampaio
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