
Proposta Alternativa ao PED

Próximos Passos



Proposta do GT

Após os estudos técnicos demandados, analisados e debatidos entre os
membros do GT Petros foi elaborada uma proposta para substituir o atual
PED, através da alteração do Regulamento dos Planos PPSP-R e PPSP-NR,
contemplando os seguintes pontos:

Proposta alternativa ao PED Observações 

1.Extrai e remete o custeio para a decisão anual do 
Conselho Deliberativo, com previsão de aumento 
paritário imediato das alíquotas de Contribuições 
Normais; 

Esses percentuais serão definidos a fim de 
manter o equilíbrio do Plano, respeitando 
os tetos dos itens 3, 4 e 6. 

2.Introdução da Contribuição Normal paritária das 
Pensionistas no mesmo patamar de Participantes e 
Assistidos; 

Esses percentuais serão definidos a fim de 
manter o equilíbrio do Plano, respeitando 
os tetos dos itens 3, 4 e 6. 

3.Implantação de deflatores nos reajustes dos 
benefícios concedidos, por Plano e por faixa de 
contribuição; 

Deflator máximo de 2,8% a.a.  por 5 anos 
ou até atingir o percentual acumulado de 
13,24%. 

4.Implantação do BDP e deflator nas atualizações 
dos valores dos benefícios a conceder, por Plano e 
por faixa de contribuição; 

Deflator máximo de 2,8% a.a.  por 5 anos 
ou até atingir o percentual acumulado de 
13,24%. 

5.Introdução de Contribuição Normal s obre o 
Pecúlio por Morte; 

Esses percentuais serão definidos a fim de 
manter o equilíbrio do Plano, respeitando 
os tetos dos itens 3, 4 e 6. 

6.Introdução de Contribuição Adicional paritária 
sobre o Abono Anual, líquido da Contribuição 
Normal, por até 10 anos. 

Alíquota máxima de 30%. 

 



Proposta do GT

Os resultados esperados, considerando uma possível Cisão do Grupo pré-
70 são os seguintes:

Não Repactuado Repactuado 

Aumento das Contribuições Normais 50% R$                       1.538,00 R$                       5.625,00 

Contribuição das Pensionistas = ativos R$                           345,00 R$                           900,00 

Deflator nos benefícios dos assistidos 2,8% R$                       3.498,00 R$                     10.300,00 

BDP com deflator 2,8% R$                           808,00 R$                       4.491,00 

Contribiução sobre o Pecúlio 20% R$                           206,00 R$                           628,00 

Contribuição sobre o Abono Anual 30% R$                           722,00 R$                       2.446,00 

Total R$                       7.117,00 R$                     24.390,00 

Valores x R$ 1 milhão



Proposta do GT

Os aspectos centrais da proposta alternativa são:

i. Muda a forma de pagamento de participantes e assistidos em relação
ao atual e a futuros equacionamentos;

ii. Não altera o valor do pagamento das partes (patrocinadora,
participantes e assistidos);

iii. Exige a alteração dos Regulamentos dos atuais Planos PPSP-R e PPSP-
NR e de seus planos de custeio;

iv. Demanda tratamento à massa pré-70;

v. Prevê adesões individuais às alterações regulamentares.

Durante a fase de estudos para elaboração da proposta alternativa, os
membros do GT contaram com a assessoria técnica da FUP que elaborou
simulações de cálculos com base em informações disponíveis em meios
digitais.

Quando da apresentação da proposta final do GT-Petros à Petrobras, foi
solicitado que a Petros realize formalmente os cálculos para que a
proposta possa ser ajustada para que efetivamente possa reverter o déficit
dos Planos PPSP-R e PPSP-NR.



Proposta do GT

Forma de Implementação da Proposta:

i. Todas as adesões serão implementadas por Adesão Individual de
Participante e Assistido, que estarão concordando com as alterações
regulamentares propostas;

ii. Irá constar da documentação que eventuais ganhos judiciais de
processos que solicitam o aporte de recursos por parte das
patrocinadoras sejam repassados, nas suas respectivas proporções,
para as novas submassas geradas;

iii. Participantes e assistidos do grupo pré-70 que aderirem à proposta
alternativa continuarão nos respectivos Planos, em massa segregada.
Caso não seja possível aplicar a proposta ao grupo pré-70, deverá ser
efetivada a Cisão desse Grupo antes do oferecimento da proposta;

iv. Os Participantes e Assistidos pós-70 que não aderirem à proposta
também permanecerão nos respectivos Planos, em outra submassa
específica.



Proposta do GT

De acordo com a Resolução CNPC 24/2016, submassas são necessárias
quando existem grupos de participantes com direitos e obrigações
distintos dentro de um mesmo Plano.

A proposta alternativa deve gerar submassas nos planos PPSP-R e PPSP-NR
pelos seguintes motivos:

Participantes pré-70 que optem pela proposta alternativa e que não optem
pela proposta alternativa terão custeio diferenciado;

Participantes pós-70 que optem pela proposta alternativa e que não
optem pela proposta alternativa terão custeio diferenciado;

Participantes do PPSP-R e do PPSP-NR que aderirem à proposta alternativa
terão deflatores diferenciados em razão da forma diferenciada dos
reajustes dos benefícios (sobre o benefício e sobre a renda,
respectivamente);

Participantes que aderirem à proposta alternativa e que estejam em
diferentes faixas de contribuição terão índices de reajuste da contribuição
normal e percentuais de deflatores diferenciados para que não haja
prejuízo àqueles que possuam valores de benefícios nas duas primeiras
faixas de contribuição.



Correspondência Petrobras - Petros

Ao receber formalmente a proposta alternativa elaborada pelo GT-Petros,
a Petrobras encaminhou à Petros correspondência (GP/CE/REC 006/2018)
solicitando que sejam elaborados os cálculos que corroborem a viabilidade
da proposta.

Diz a correspondência:

“Após intenso e extensivos debates no GT Paritário, encaminhamos à
Petros uma proposta alternativa em revisão ao PED do PPSP para a
realização de estudos de simulações e estimativas de calibragem
necessária dos parâmetros de percentuais de alíquotas de contribuições e
redutores (deflatores) de reajustes anuais, bem como análise jurídica sobre
o conjunto de alterações regulamentares de forma a gerar o equilíbrio
atual e permanente dos planos PPSP-R e PPSP-NR.

A descrição a seguir sobre essa proposta alternativa, objeto dos estudos
solicitados, traz os principais aspectos conceituais, mas ainda, nesse
momento, sem os parâmetros de percentuais e valores, o que caberá ao
trabalho técnico da Petros para a realização da calibragem acima
mencionada e estimação dos seus consequentes resultados atuariais e
financeiros para os planos e seus Assistidos e Participantes respectivos”.



Correspondência Petrobras - Petros

Em seguida, a correspondência da Petrobras apresenta à Petros o
conteúdo da Proposta Alternativa, contemplando todas as informações
aqui apresentadas e finaliza com o seguinte parágrafo:

“Diante do exposto solicitamos que a Petros realize, com a costumeira
atenção, qualidade e máxima agilidade, os estudos para a simulação da
calibragem necessária para que esse conjunto de alterações
regulamentares atinja os resultados necessários para o equilíbrio atuarial e
permanente dos planos PPSP-R e PPSP-NR, assim como as demais análises
de aspectos financeiros, jurídicos e de conformidade sobre a proposta aqui
apresentada”.



Estudos necessários para o prosseguimento da proposta

A Petros está realizando os estudos necessários para que a proposta possa
ter sua formatação final. Esses estudos contemplam:

1. Calibragem do reajuste do percentual da contribuição normal para
cada faixa contributiva;

2. Percentual de contribuição a ser implantado para as pensionistas;

3. Calibragem do deflator para os participantes e assistidos do PPSP-R e
do PPSP-NR separadamente e por faixa contributiva;

4. Alíquota de Contribuição sobre o Abono Anual.



Estudos necessários para o prosseguimento da proposta

A Petros também tem que elaborar estudos a fim de garantir que a
proposta não trará riscos que a impeçam de ser aprovada nas instâncias
competentes.

São eles:

Estudo de ALM a fim de verificar se a proposta traz riscos de liquidez
maiores do que os já existentes nos PPSP-R e PPSP-NR;

Estudo para que os esforços de participantes e assistidos estejam
adequados à Resolução CGPC 26/2008, ou seja, que não haja desequilíbrio
entre os esforços de participantes e assistidos no pagamento do déficit por
meio da proposta alternativa;

Embasamento jurídico da viabilidade da proposta alternativa,
principalmente quanto à paridade contributiva das patrocinadoras para
com participantes e assistidos;

Estudo de conformidade da proposta alternativa em relação à legislação
vigente.



Instâncias de Aprovação após fechamento da proposta

Após a realização dos estudos e formatação final da proposta alternativa,
será necessário submetê-la à aprovação das seguintes instâncias:

i. Conselho Deliberativo da Petros;

ii. Secretaria das Estatais do Ministério do Planejamento – SEST;

iii. Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC



Simulações – Comparativo Proposta Alternativa x PP3

Premissas:

✓ Saque à vista de 15% do Fundo Individual de Migração para o PP3;

✓ Inflação constante de 4% a.a. no período;

✓ Tanto o PP1 como o PP3 tendo como retorno dos investimentos exatamente
a meta atuarial, com taxa de juros anual de 5,27%;

✓ PP1 com reajuste de 50% na contribuição normal e deflator de 2,8% nos
primeiros 5 anos (proposta alternativa);

✓ PP3 considerando taxa de administração (custeio adm. da Petros) de 0,4%
sobre o patrimônio do participante;

✓ PP1 possui tx de carregamento de 4% sobre a Contribuição Normal.

✓ O Reajuste do Benefício do PP1 é realizado pela aplicação do Índice de
Reajuste apresentado na tabela (deflator nos 5 primeiros anos);

✓ No PP3 foi considerado o reajuste por recálculo atuarial anual pela
expectativa de vida;

✓ Foi considerado o déficit apresentado no Plano até setembro de 2018. Não
estimamos o impacto do déficit causado pela redução na taxa de juros;

✓ Participante do Grupo Pós-70 com 60 anos e esposa 4 anos mais nova.



Simulações – Comparativo Proposta Alternativa x PP3

Benefício PP1 Líquido 

da Contribuição Petros
Benefício PP3

2019  R$                5.700,47  R$                4.347,19 

2020  R$                5.756,37  R$                4.482,39 

2021  R$                5.812,95  R$                4.621,33 

2022  R$                5.870,21  R$                4.764,03 

2023  R$                5.928,16  R$                4.910,46 

2024  R$                5.986,80  R$                5.060,60 

2025  R$                6.184,61  R$                5.214,37 

2026  R$                6.390,33  R$                5.371,66 

2027  R$                6.604,29  R$                5.532,30 

2028  R$                6.826,80  R$                5.696,10 

Quadro Resumo - Cenário 1: Benefício Bruto Atual de R$ 6.000,00



Simulações – Comparativo Proposta Alternativa x PP3

Benefício PP1 Líquido 

da Contribuição Petros
Benefício PP3

2019  R$                8.806,47  R$                5.732,69 

2020  R$                8.899,65  R$                5.910,98 

2021  R$                8.993,94  R$                6.094,21 

2022  R$                9.089,37  R$                6.282,38 

2023  R$                9.185,95  R$                6.475,49 

2024  R$                9.283,68  R$                6.673,48 

2025  R$                9.613,37  R$                6.876,25 

2026  R$                9.956,25  R$                7.083,67 

2027  R$              10.312,84  R$                7.295,52 

2028  R$              10.683,69  R$                7.511,52 

Quadro Resumo - Cenário 2: Benefício Bruto Atual de R$ 10.000,00



Simulações – Comparativo Proposta Alternativa x PP3

Benefício PP1 Líquido 

da Contribuição Petros
Benefício PP3

2019  R$              11.135,97  R$                6.849,63 

2020  R$              11.257,10  R$                7.062,66 

2021  R$              11.379,69  R$                7.281,59 

2022  R$              11.503,75  R$                7.506,42 

2023  R$              11.629,29  R$                7.737,16 

2024  R$              11.756,35  R$                7.973,72 

2025  R$              12.184,94  R$                8.216,01 

2026  R$              12.630,68  R$                8.463,84 

2027  R$              13.094,25  R$                8.716,96 

2028  R$              13.576,36  R$                8.975,05 

Quadro Resumo - Cenário 3: Benefício Bruto Atual de R$ 13.000,00



FIM


