
Plano Petros-3 
PP-3
—
MATERIAL PARA GESTORES

As informações apresentadas neste material possuem 
caráter informativo, devendo ser avaliados os 
documentos que serão oportunamente divulgados. Em 
caso de eventual divergência, sempre prevalecerão as 
regras contidas nos Regulamentos, no Termo de 
Migração e no Termo de Opção, ainda pendentes de 
aprovação pelos órgãos competentes.



No dia 18 de dezembro de 2018, nosso Conselho de Administração o encaminhamento para 

análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) da proposta 

de um novo plano de previdência a ser ofertado, para adesão individual e voluntária, aos 

participantes e assistidos dos planos Petros do Sistema Petrobras Repactuado (PPSP-R) e 

Petros do Sistema Petrobras Não Repactuado (PPSP-NR).

A criação do Plano Petros-3 (PP-3) atende a orientação que consta da Resolução da Comissão 

Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias 

da União nº 25/2018, segundo a qual os novos planos de benefício de previdência 

complementar oferecidos pelas empresas estatais federais devem ser estruturados 

exclusivamente na modalidade de Contribuição Definida (CD), afastando, assim, as 

incertezas vinculadas aos planos de Benefício Definido (BD).  

O PPSP-R e o PPSP-NR são planos BD, estruturados com base em fundo único mutualista, 

tanto para as fases de capitalização de recursos quanto para a fase de recebimento de 

benefício. Ou seja, neste tipo de plano, os benefícios são definidos previamente e as 

contribuições devem ser ajustadas durante o período de capitalização para proporcionar os 

recursos necessários. Os Planos BD apresentam a possibilidade de déficits, devido a sua 

estrutura atuarial, que são custeados por participantes, assistidos e patrocinadores.  

Os planos CD, por sua vez, adotam o conceito de contas individuais para ambas as fases de 

capitalização e de recebimento, em que o valor dos benefícios pode variar, dependendo do 

saldo acumulado na conta individual. Na modalidade CD, não ocorrem déficits a serem 

equacionados. O participante passa a saber exatamente o montante de recursos acumulados 

no novo plano, podendo acompanhar de forma clara a sua evolução e gestão.

Importante destacar que a oferta do PP-3 ainda depende da avaliação dos órgãos 

competentes.

Você está recebendo um compilado de conteúdos preparados pela Petrobras e pela 

Petros para utilizar nas conversas com sua equipe. 

Introdução 

—



� O PPSP tem apresentado sucessivos déficits, é mais exposto a 

desequilíbrios financeiros, com riscos de equacionamentos 

futuros. 

� No PP3, o benefício é baseado na reserva individual. O plano é 

mais seguro, transparente e permite mais controle .

� O PP3 apresenta mais flexibilidade de ajustar o valor do 

benefício às necessidades  individuais.

� O PP3 apresenta vantagens tributárias, permite transmissão em 

herança e oferece a possibilidade de retirada parcial e de 

maior acúmulo de reservas

Mensagens-chave

—



CARACTERÍSTICAS PP-3

Quais as características do PP-3? Quais as vantagens para os participantes?

O PP-3 é um plano de contribuição definida (CD) com a oferta de coberturas de risco 

semelhantes aos existentes nos PPSPs (R e NR). Suas principais vantagens são: (i) ter os 

valores para pagamento de benefícios individualizados em conta própria; (ii) na fase de 

ativo poder contribuir sobre a remuneração atual, possibilitando obter um benefício de 

aposentadoria melhor; (iii) possibilidade de sacar até 15% do saldo da conta individual, a 

partir da solicitação de aposentadoria ou a partir da migração para os assistidos; (iv) poder 

destinar eventual sobra de recursos da conta individual para um terceiro; (v) eliminar a 

indedutibilidade fiscal das contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento; e (vi) 

indicar beneficiário para o saldo em conta (herança).

O que significa dizer que o PP-3 tem benefícios de risco similares aos do PPSP?

Isto significa que o PP-3 irá ofertar ao seu público de participantes ativos as coberturas de 

risco contra invalidez e doença. Além disso, será ofertada cobertura de pecúlio 

(aproximadamente R$ 30 mil quando da morte do participante) e pensão por morte para 

participantes patrocinados e assistidos. Os participantes em BPO e BPD já não contavam 

com o benefício de risco nos PPSPs e permanecerão nesta condição em relação ao PP-3.

É verdade que não há opção de renda vitalícia no PP-3? Quem aderir ou migrar terá sua 

reserva financeira transferida para o plano e será calculada uma determinada renda por 

um número de anos? Isto é: acabou o dinheiro, acabou a renda?

Quem optar pela migração terá apurada sua Reserva de Migração, que será aportada em 

conta individual no PP-3, em que poderá optar pelas seguintes modalidades de benefício: (i) 

renda por prazo indeterminado, que funciona de forma similar à opção equivalente do PP-2, 

em que o benefício é proporcional ao valor acumulado na conta individual e é recalculado 

periodicamente; (ii) renda por prazo determinado, em que o participante irá escolher 

receber uma renda proporcional ao valor acumulado na conta individual por um prazo 

especificado por ele no intervalo entre 10 e 45 anos; e (iii) renda com base em um 

percentual da reserva matemática do participante. 

Perguntas e respostas
—



A existência de saldo em conta como requisito à concessão e à manutenção de benefícios é 

uma característica própria dos planos CDs.

Quais as diferenças entre planos nas modalidades BD e CD?

Os planos na modalidade de benefício definido (BD) são estruturados com base em fundo 

único mutualista, tanto para as fases de capitalização de recursos quanto para a fase de 

recebimento de benefício. Ou seja, neste tipo de plano, os benefícios são definidos 

previamente e as contribuições devem ser ajustadas durante o período de capitalização para 

proporcionar os recursos necessários. Os Planos BD apresentam a possibilidade de déficits, 

devido a sua estrutura atuarial, que são custeados por participantes, assistidos e 

patrocinadores.  

Os planos CD, por sua vez, adotam o conceito de contas individuais para ambas as fases de 

capitalização e de recebimento, em que o valor dos benefícios pode variar, dependendo do 

saldo acumulado na conta individual. Na modalidade CD, não ocorrem déficits a serem 

equacionados. As variações positivas e negativas do saldo de contas são refletidas 

automaticamente no benefício. 

Com a adesão a um plano CD, há a individualização do saldo em conta, ou seja, o 

participante passa a saber exatamente o montante de recursos acumulados no novo plano, 

podendo acompanhar de forma clara a sua evolução e gestão. 

Por que o PP-3 não é um plano na modalidade BD ou CV?

A opção pela oferta de um plano CD tem como intuito trazer aos participantes um nível de 

flexibilidade de utilização dos seus recursos acumulados que não é possível em planos 

estruturados como BD ou CV. Além disso, recentemente foi publicada resolução do Governo 

Federal (CGPAR 25/2018), determinando que empresas estatais somente podem criar novos 

planos CD.

Perguntas e respostas
—



MIGRAÇÃO

Com a cisão, o PP-3 será oferecido a todos - não repactuados, repactuados e optantes 

pelo BPO?

Sim. O PP-3 será oferecido a todos os participantes dos Planos PPSP (R e NR).

Quando será possível migrar para o PP-3? Há alguma previsão?

Não há um prazo definido para ofertar a migração, pois o PP-3 ainda precisará ser aprovado 

pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A expectativa é de que o 

processo de aprovação esteja concluído no segundo semestre de 2019. 

Por que a Petrobras não ofereceu um incentivo financeiro para a migração?

Este tipo de incentivo não tem sido autorizado pelos órgãos de controle.

Será disponibilizado um simulador da proposta? 

Sim, a Petros irá disponibilizar um simulador, em caso de aprovação da proposta pela Previc.

A Petrobras e a Petros estão trabalhando com alguma meta de adesão ao PP-3? O que vai 

acontecer se não houver ampla aceitação da proposta do PP-3?

Espera-se que a adesão seja positiva e a máxima possível, mas o que vai definir a 

manutenção da proposta é ter um quantitativo que atenda às necessidades de solvência dos 

custos administrativos do novo plano.

PP-2

O PP-3 vai impactar de alguma forma o Plano Petros 2 – PP-2?

Não. São planos independentes e sem solidariedade de patrimônio e obrigação. Além disso, a 

migração somente será oferecida aos participantes dos PPSPs (R e NR). 

Perguntas e respostas
—



É possível ter dois planos diferentes abertos ao mesmo tempo (PP-3 e PP-2) para 

empregados e aposentados da Petrobras? 

O PP-3 é um plano que está sendo criado exclusivamente para recepcionar os participantes e 

assistidos dos PPSPs (R e NR) que desejarem migrar e após o processo de migração estará 

fechado para adesões. Desta forma, a Petrobras somente possui um plano aberto a adesões 

de seus empregados, que é o PP-2.

Por que não oferecer migração para o Plano Petros 2 - PP2? 

O PP-2 é um plano em estágio de formação de reserva e com características muito distintas 

das que são observadas nos PPSPs (R e NR). Desta forma, a migração poderia trazer 

impactos atuariais, jurídicos e para a carteira de ativos que poderiam desequilibrar o plano.

DÉFICITS PPSP

Uma das principais razões para a realização do PED pelo seu valor integral foi o de evitar 

ou postergar a ocorrência de novos equacionamentos no futuro. Por que não deu certo? 

Por que é necessário migrar para outro plano? 

A motivação para a realização do PED pelo valor integral foi, primordialmente, reduzir o 

custo do equacionamento para os participantes, pois, conforme estudos da Petros, a 

cobrança do equacionamento pelo mínimo agravaria o risco de novos déficits e, por 

consequência, novas contribuições adicionais. Essa situação (PEDs sucessivos) iria implicar 

um esforço contributivo maior do que se promovido em um único equacionamento. Contudo, 

alguns fatores contribuíram para a existência de novas insuficiências, dentre outros: (i) o 

PED aprovado, em razão das limitações impostas pela legislação, não contemplou o déficit 

conhecido em 2017; (ii) o retorno dos investimentos abaixo da meta atuarial; (ii) a 

diminuição da taxa de juros. Com o PP-3, a possibilidade de equacionamentos é nula, pois os 

benefícios sempre são ajustados ao valor da conta individual.

Perguntas e respostas
—



A Petrobras vai arcar com o pagamento da parte dela no PP-3? Quem migrar para o PP-3 

vai pagar como o equacionamento? O que acontece com o déficit a equacionar?

A Petrobras irá honrar suas obrigações paritárias relacionadas ao Plano de Equacionamento; 

aos déficits ainda não equacionados; as contribuições patronais futuras dos assistidos e dos 

participantes na fase de assistido, proporcional ao tempo de vinculação ao plano, aportando 

tais valores ao longo de até 7 anos na conta individual do participante no PP-3.  Para quem 

optar pela migração, a Reserva de Migração (montante que será aportado na conta 

individual no PP-3) será deduzida do pagamento do equacionamento, bem como de 

eventuais déficits ainda não equacionados. 

Alguns participantes atribuem parte do déficit dos PPSPs a dívidas que a Petrobras teria 

com o plano. Isso procede? A Petrobras vai pagar essa dívida de alguma forma no PP-3? 

A Petrobras não reconhece a existência de qualquer dívida com os Planos PPSP (R e NR). As 

duas dívidas que a Petros apresentou à Petrobras relacionadas aos planos foram as 

referentes às condenações judiciais solidárias, estando a questão sub judice, e a obrigação 

da companhia assumir paridade contributiva com autopatrocinado na fase de recebimento 

de benefício, a qual está sob arbitragem na Previc. Há algumas ações propostas por 

sindicatos e associações que pretendem impor aportes de recursos não paritários à 

Petrobras. Contudo, a Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 20/98, veda 

qualquer contribuição das patrocinadoras estatais que não seja acompanhada de igual ou 

maior contribuição dos participantes dos planos de benefícios.

Os problemas dos PPSPs serão resolvidos com o PP-3? Por exemplo, permanecerá no PP-

3 a mesma carteira de investimentos?

A carteira de investimentos dos PPSPs (R e NR) será compartilhada com o PP-3, na proporção 

das reservas matemáticas dos participantes que optarem pela migração. O PP-3 é uma 

forma de cessar os efeitos dos problemas estruturais do PPSP que têm ocasionado as 

insuficiências de recursos, dentre os quais destacamos: aumento de longevidade; regra de 

concessão de benefícios que contempla apenas os 12 últimos salários de participação; 

vinculação a índice de reajuste salarial das patrocinadoras; contribuição previamente 

definida no regulamento, sem que esteja aderente às necessidades do plano. 

Perguntas e respostas
—



Além disso, os impactos das decisões judicias (PED e outros temas) agravam sobremaneira a 

situação dos PPSPs. Em relação aos riscos de natureza atuarial dos PPSPs (R e NR), o PP-3, 

na forma em que está estruturado, não os manterá. Quanto aos riscos de mercado 

relacionados à gestão dos investimentos, estes permanecerão, dado que é da natureza de 

qualquer plano de previdência estar exposto a riscos do mercado financeiro, quando os 

recursos são aplicados para obterem rentabilidade e manutenção do poder de compra, 

sendo que este risco não é mitigável.

Quais os riscos de permanecer no PPSP? Há risco de o plano “quebrar” e o participante 

ficar sem receber sua aposentadoria? 

Conforme dados recentes produzidos pela Petros, os PPSPs (R e NR) encontram-se em 

situação financeira difícil e com possibilidade no médio/longo prazo de não disporem de 

recursos para o pagamento de seus compromissos, muito pelas características atuariais dos 

PPSPs (R e NR) e pelo alto nível de benefícios já concedidos que acarretam o consumo do 

dinheiro acumulado até o presente momento, situações que são agravadas em razão das 

liminares concedidas para sustar as contribuições para o equacionamento do déficit.

OUTRAS QUESTÕES

As entidades sindicais também desenvolveram uma proposta alternativa para recuperar 

os PPSPs. Quais as diferenças entre a proposta dos sindicatos e o PP-3? Essa alternativa 

também será oferecida aos participantes?

A proposta dos sindicatos tem objetivo diferente do PP-3. O PP-3 busca ser uma alternativa 

para o participante interromper os efeitos dos PPSPs (R e NR), enquanto a proposta dos 

sindicatos busca uma alternativa para o pagamento dos déficits atuais dos PPSPs (R e NR).

Qual o impacto financeiro do PP-3 para a Petrobras?

O impacto será o pagamento antecipado, num prazo de até 7 anos, de todos os 

compromissos paritários que a Petrobras tem com o PPSP (R e NR) até o momento anterior à 

migração do participante optante. 

Perguntas e respostas
—


