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Auditoria Atuarial

Suprir a lacuna  da auditoria 
contábil, com o auditor atuarial se 
posicionando claramente sobre os 
valores das provisões técnicas (e 

redutores) e recebíveis de 
resseguro, especialmente sobre 
os tópicos que demandam juízo 

de valor sobre estimativas

Objetivo 
Principal



Auditoria Atuarial

Objetivo 
Principal

Como 
Cumprir

Concluir objetivamente sobre 
cada item, separadamente, no 

relatório (o qual é restrito 
apenas à Susep, supervisionada 

e auditor)

Relatório

Quebra de paradigmas 
(existem instrumentos 

adequados no âmbito do 
parecer para descrever 
diferentes situações)

Parecer

1

2



Auditoria Atuarial

Formas de 
avaliação 
adotadas 

pela Susep

Roteiro de avaliação por meio de checklist interno (será divulgado no site da Susep)

Mudança gradativa de foco por 
meio de medidas educativas

Maior nível de exigência no 
conteúdo e menor no 
aspecto formal

Transmitir suas experiências aos auditores, sem desconsiderar 
as análises desenvolvidas por estes, desde que devidamente 
esclarecidas e justificadas 

Na forma, as demandas ao auditor são diferentes das 
demandas às supervisionadas, mas são similares em 
relação ao objeto final



Auditoria Atuarial

Reforço do 
papel do atuário

Agregar valor 
ao trabalho das 
supervisionadas 

Evolução da 
avaliação 
atuarial

Suporte ao 
trabalho de 

fiscalização da 
Susep

 Motivação

O sucesso da implementação da auditoria atuarial dependerá do nível de
agregação ao trabalho de fiscalização da Susep que esse serviço
conseguirá proporcionar



Eventuais pressões sofridas por auditores somente serão dirimidas
quando houver uma maior homogeneidade na qualidade dos trabalhos
prestados

!



Auditoria Atuarial (autonomia)

Por que não 
manter 

atrelada à 
auditoria 
contábil?

Falta de 
indicação 

objetiva sobre 
valores 

estimados 
atuariais

Expertise do 
atuário em 

estimar valores 
com níveis de 
subjetividade 

elevados

Objetivos, 
conclusões e 
referências 

(materialidade) 
diferentes

Não deve haver 
submissão do 

auditor atuarial 
ao auditor 

contábil

Empresas de auditoria 
atuarial que não 

prestam serviços de 
auditoria contábil têm 

aparentado maior 
autonomia e liberdade

!



Pronunciamentos do IBA

CPA 002: Auditoria Atuarial (atualização)

CPA 007: Materialidade

A adoção está em trâmite interno na Susep

CPA 011: Provisão de Despesas

Encaminhado pelo IBA à Susep para análise 

CPA 012: IBNR e IBNeR

Encaminhado pelo IBA à Susep para análise 

CPA de Dados: 

Proposta de criação (incluindo novas atualizações do CPA 002) 



Relatório de Auditoria Atuarial



Relatório

Conclusão objetiva 
segregada para cada item 

e condizente com a 
respectiva análise 

apresentada

independentemente 
do conjunto das 
análises ou do que 
constará no parecer



Relatório (orientações anteriores)

No relatório, os conceitos de relevância, opinião e conclusão devem 
se remeter sempre a cada item individualmente

As supervisionadas, invariavelmente, utilizam as conclusões do 
auditor para embasar seus posicionamentos perante a Susep

!



Apresentação de 2015

“No relatório, a regra é apresentar todas as análises e conclusões.” 

Apresentação de 2016

“Avaliação conclusiva a respeito da adequação e resultados numéricos de cada
provisão, ativos e redutores analisados,” 

CPA 002

“12. O relatório da auditoria é o documento analítico, no qual o atuário 
independente descreve sua opinião, de forma clara e objetiva, acerca dos aspectos 
relevantes verificados em cada item objeto de seu exame, devendo informar sobre 
a(s) metodologia(s) utilizada(s) para suas análises.” 



Relatório (observações gerais)

De forma geral, limitar as 
trocas de ofícios formais 

até a resposta do auditor.

Informar às 
supervisionadas sobre 

cobranças feitas ao 
auditor.

Permitir a análise com 
defasagem como suporte 

para a conclusão, 
ressaltando que a data-
base atestada é sempre 

dezembro.

Exigir que seja realizado o 
follow-up das 

recomendações da 
auditoria anterior (sejam 
elas do mesmo auditor, 

outra equipe ou empresa)

Exigir maior clareza nos 
procedimentos e  

embasamentos utilizados 
nas conclusões

 Procedimentos adotados pela SUSEP



Relatório (observações específicas)

 Procedimentos requeridos pela SUSEP

Análises

Apresentar as 
análises das 

provisões 
brutas e dos 

ativos de 
resseguro, 

sem exigir as 
análises 
líquidas

Ativos de 
Resseguro

Analisar os 
ativos, sendo 

eles 
redutores ou 
não (ativos 

de PPNG 
totais e 

créditos com 
ressegurador 

devem ser 
avaliados)

Recebíveis 
de 

Resseguro

Apresentar 
os testes de 
consistência

Créditos de 
Resseguro

Efetuar a 
avaliação 

específica de 
créditos 

pendentes há 
mais de 180 

dias, 
incluindo a 

avaliação do 
estudo de 

redução ao 
valor 

recuperável

Salvados e 
Ressarcidos

Verificar 
distorções 
existentes 

nessa conta 

**O assunto 
está sendo 
reavaliado, 

porém neste 
ano, nenhuma 

auditoria 
demonstrou 

ter feito

Base de 
dados

Validar os 
quadros 

estatísticos, 
garantindo a 
veracidade 

das 
informações 

prestadas

Conclusão

Detalhar as 
causas das 

inadequações 
identificadas 

em cada 
análise 

realizada



Relatório (conclusão)

 Ao realizar uma análise e identificar uma possível inadequação, o auditor deve:

Verificar se esta inadequação não está relacionada a um problema de base de dados

Caso não haja problema de dados, investigar ou solicitar que a companhia 
aponte as possíveis causas do descasamento

Indicar claramente a inadequação no relatório ou as devidas 
justificativas para o descasamento apurado

Produzir as recomendações necessárias, tais como revisão da 
metodologia de cálculo, correção da base de dados, etc



Relatório (exemplo 1)

 No exemplo o auditor apura insuficiência no teste da PSL, porém não faz qualquer tipo 
de análise do resultado apurado ou recomendações à empresa auditada

! A análise apresentada traz apenas uma leitura do resultado do teste de 
consistência, e não uma análise efetiva da provisão.

! Todas as análises devem conter conclusões objetivas e recomendações claras, 
contendo, quando identificadas, as causas das inadequações apuradas.



Relatório (exemplo 2)

 No exemplo a seguir o auditor apurou insuficiência da PSL judicial



!

Relatório (exemplo 2)

 Apesar do claro déficit apurado na provisão, o auditor julgou estar abaixo do nível de 
materialidade e não produziu uma recomendação clara

“Controles periódicos de monitoramento dos saldos” devem ocorrer 
independentemente do resultado dos testes.

!

A materialidade deve ser considerada para fins do parecer. No relatório o auditor 
deveria ter produzido uma recomendação efetiva.



Relatório (exemplo 3)

 No exemplo abaixo o auditor apurou inadequação (ativo informado menor que o 
observado) de 121% (mais de R$ 50 Milhões) no Ativo de Resseguro da PSL, porém não 
produziu uma recomendação clara. 

A materialidade deve ser considerada para fins do parecer. No relatório o auditor 
deveria ter produzido uma recomendação efetiva.

!



Relatório (exemplo 4)

A provisão estar “em linha com as práticas de mercado” não é um parâmetro 
razoável para indicar ou não adequação.

As premissas devem estar em linha com o histórico da própria companhia.

!

 No exemplo abaixo foi apresentada uma conclusão superficial sobre a adequação da 
provisão:

!



Relatório (exemplo 5)

 No exemplo abaixo o auditor informou que a empresa não possui histórico de dados, em 
seguida apresenta o teste confeccionado pela própria companhia com observação de 3 
(três) anos de dados e conclui por adequação

As análises devem sempre ser efetuadas pelo próprio auditor e não por terceiros!

Eventualidades que impossibilitem a análise da provisão, o que não foi o caso do 
exemplo, devem ser registradas no parecer

!



Relatório (exemplo 6)

As análises e as respectivas conclusões em relação à adequação dos ativos 
de resseguro devem ser segregadas da análise da provisão.

A analise adicional do redutor só se aplica à PPNG. Para os demais ativos de 
resseguro, a análise do ativo de resseguro total já engloba a análise do 
redutor, uma vez que todo o ativo é  redutor.

!

 No exemplo abaixo o auditor informa que sua análise se restringiu aos redutores e que a 
análise dos ativos de resseguro totais estava sendo apresentada juntamente com a 
análise das provisões, a qual apresentou apenas os testes brutos e líquidos de resseguro, 
sem conclusão específica para o ativo de resseguro

!



Relatório (exemplo 7)

 No exemplo abaixo o auditor identifica déficit no teste de consistência da RVNE bruta e 
adequação no teste da RVNE líquida

 Em sua conclusão, o auditor indica uma tendência de insuficiência na provisão bruta, 
porém não produz uma conclusão clara sobre o ativo de resseguro de RVNE

-12,7%
-11,8%
974,3%



Parecer de Auditoria Atuarial



Parecer

Tipos de Parecer Emitidos quando...

Sem ressalva Há convicção sobre a adequação dos itens auditados, como um todo

Com ressalva Há discordância ou limitação de escopo que não seja tão relevante a 
ponto de gerar parecer adverso ou abstenção de opinião

Adverso Há distorções relevantes

Com abstenção de 
opinião

Há limitações relevantes

Com limitação de escopo Há limitações relevantes em contas específicas, mas não tão relevantes 
a ponto de afetar a conclusão sobre o todo

Parágrafo de ênfase Há necessidade de esclarecimentos sobre algum item divulgado

Parágrafo de outros 
assuntos

Há necessidade de esclarecimentos sobre algum item não divulgado

Todos os tipos de parecer devem ser considerados no contexto da auditoria atuarial

Necessidade de mudança de cultura e de paradigma!





Parecer (exemplo 8)

 No exemplo abaixo, o auditor informa no relatório de auditoria atuarial que não conseguiu 
realizar testes de consistência para as provisões de IBNR e PSL por problemas nos dados. As 
análises se resumiram a verificar se a companhia contabilizou as provisões conforme a NTA

 Contudo, tal situação não é relatada no Parecer Atuarial (poderia haver limitação de escopo, 
por exemplo)



Parecer (modelos do CPA 002)

 Os modelos de parecer constantes no CPA 002 são apenas referências, e
precisam ser adaptados a cada caso concreto

“Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base 
em testes aplicados sobre amostras, observamos certas divergências na 
correspondência desses dados, que serviram de base para apuração ...” 

(trecho da opção b da seção de Outros Assuntos do Modelo de Parecer 
constante no item 87 do CPA002)

Divergências 
em quais 

bases?

Qual 
extensão?



Materialidade



No relatório, a auditoria deve concluir cada item de forma 
independente e apresentar um capítulo com os ajustes 

consolidados, indicando se tal valor ultrapassou ou não o 
seu nível de materialidade

Nesse caso, a Susep vai questionar o nível de 
materialidade

Sim, desde que justificadas

Pode haver conclusões no relatório que não impactem o 
parecer? 

Materialidade

O julgamento 
do auditor é 

subjetivo, 
assim como o 

da Susep

!



Materialidade 

O item avaliado 
apresentou 

inadequação?

Concluir pela 
adequação no 

relatório

A situação merece 
destaque no Parecer?

Apontar e recomendar 
no relatório

Em conjunto com os 
demais itens, é 

material?

Parágrafo de 
ênfase/outros 

assuntos

Ressalva/ adverso/ 
abstenção de opinião/ 

limitação de escopo

não

não

não sim

sim

sim



Materialidade

Todo trabalho de auditoria deve ter nível de 
materialidade único? 

Distinções entre 
passivos e ativos não 

devem ser 
consideradas? Existe o mesmo nível de 

incerteza em provisões 
exatas e estimadas?

Quando se opera 
com PGBL/VGBL, as  

provisões não 
matemáticas devem 
ser desconsideradas 

da análise?

O CPA 007 descreve o seguinte:

“14.O atuário independente deve incluir na documentação dos papéis de trabalho da auditoria 
atuarial os seguintes aspectos considerados em sua determinação:

...
(b)Se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações 

e saldos atuariais” (CPA 007)



Materialidade

 Existe um nível diferenciado de materialidade para fins de exclusão de itens do
escopo das análises?

O CPA 007 descreve o seguinte:

“5. A materialidade determinada no planejamento da auditoria atuarial não implica a 
simples exclusão de itens cujos saldos ou valores sejam inferiores a esta. É necessário que o 
atuário independente aplique os procedimentos de auditoria adequados de forma a se 
certificar de que tais saldos ou valores não apresentem riscos de se tornarem materiais, 
seja para fins de opinião constante no parecer, seja para fins de apontamentos no relatório 
de auditoria atuarial independente.” (CPA007)



Estatísticas



Estatísticas

 Total de auditorias realizadas por auditor/empresa de auditoria nos últimos 2
anos:

Ano base 2015
(totais por auditor)

160 Relatórios 20 Auditores

Mais de 30 2

10 a 21 3

5 a 9 3

3 a 4 2

2 4

1 6

Ano base 2016
(totais por auditor)

160 Relatórios 20 Auditores

Mais de 30 2

10 a 21 3

5 a 9 2

3 a 4 3

2 7

1 3



Estatísticas

 Problemas identificados no Parecer de Auditoria Atuarial nos últimos 2 anos:

Tipo de Parecer Ano base 2015 Ano base 2016

Com ressalva 3 8

Adverso - -

Abstenção de opinião 1 -

Limitação de escopo - 1

Parágrafo de ênfase (provisão inadequada) 5 3

Parágrafo de ênfase (dados com divergências) 1 1

Parágrafo de ênfase (outros problemas) 7 3

Parágrafo de outros assuntos (dados com divergências) 33 32

Parágrafo de outros assuntos (provisão) 1 1

Outros (provisão inadequada e dados com problemas) 2 2

Nenhum comentário sobre dados 1 1

Nenhum comentário sobre dados enviados à Susep 4 1



Estatísticas

 Número de representações abertas ou a abrir, por tipo :

 Realizar auditoria inepta ou fraudulenta: 01 (segundo ano)

 Encaminhar com erro o parecer da auditoria atuarial independente: 6*

 Encaminhar com erro o relatório da auditoria atuarial independente: 29*

 Falta de certificação: 01

 Solicitações de substituição em tramitação: 01 (auditoria inepta)

Da análise dos Relatórios e Pareceres de Auditoria Atuarial - Ano Base 2016

Auditorias encaminhadas 160

Auditorias analisadas até a presente data 127 ou 79%

Respostas das auditorias até a presente data 88

Representação das auditorias analisadas até a presente data

Abertas A abrir A avaliar Não serão representadas

8 28* 26 65

*1 (um) trabalho de auditoria foi/será representado por erro no parecer e no relatório
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