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Entidades participantes do Fórum em 
Defesa da Petros:

■ FNP: SINDIPETRO ALAGOAS/SERGIPE; SINDIPETRO LITORAL PAULISTA; SINDIPETRO
PARÁ/AMAZONAS/MARANHÃO/AMAPÁ; SINDIPETRO RIO DE JANEIRO; SINDIPETRO SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

■ FNTTAA (Federação Nacional dos Marítimos) e SINDMAR

■ FUP: SINDIPETRO AMAZONAS; SINDIPETRO BAHIA; SINDIPETRO CEARÁ; SINDIPETRO DUQUE
DE CAXIAS; SINDIPETRO MINAS GERAIS; SINDIPETRO NORTE FLUMINENSE; SINDIPETRO
UNIFICADO DE SÃO PAULO; SINDIPETRO PARANÁ; SINDIPETRO PERNAMBUCO; SINDIPETRO
RIO GRANDE DO SUL; SINDIPETRO RN; SINDIPETRO ESPÍRITO SANTO

■ FENASPE: AASPECE-CE; AAPESP/RS; ABRASPET; AEPET; AEXAP; AMBEP; APASPETRO/RN;
APAPE; ASPENE/ALAGOAS; ASPENE/SERGIPE; ASTAIPE/SANTOS; ASTAPE/BAHIA; ASTAPE/RJ;
ASTAUL

■ GDPAPE

■ SINDIQUÍMICA/DUQUE DE CAXIAS

■ GRUPOS CONVIDADOS: CABEÇAS BRANCAS E GDP



Considerações iniciais:

■ Os estudos e cálculo que serão vistos a partir de agora foram realizados pela
assessoria atuarial da Federação Única dos Petroleiros a partir de comum acordo
entre os representantes das federações, FENASPE, FNP, FUP e FNTTA (federação
dos marítimos) que atuam no Grupo de Trabalho constituído pela Petrobrás e os
sindicatos petroleiros para estudar alternativas ao atual PED do PPSP

■ A separação de massas dos Pré-70 (segregação patrimonial dentro do mesmo
plano) apresentada na simulação está de acordo com as regras da Previc, mas não
é considerada pela diretoria da Petrobrás e pela diretoria da Petros;

■ Na Proposta de Unidade alternativa ao PED, retirando a participação dos Pré-70,
não constou, ainda, os efeitos do estudo da Deloitte* sobre a questão dos Pré-70

■ Todas as propostas serão levadas aos trabalhadores ao final do processo de
formatação das mesmas



Premissas para a Proposta de Unidade

■ A principal premissa a ser considerada é a atual situação do PPSP e a

possibilidade, comprovada pelos estudos da Petrobrás para apresentar o Plano

Petros 3 (PP-3), de que o PPSP, mesmo com 100% do Plano de Equacionamento do

Déficit Técnico (PED do PPSP) sendo cumprido, em 95% dos cenários de

rentabilidade possíveis, fracassa e precisa de novos aportes financeiros.

■ Isso significa que, além do atual PED, novos PEDs serão necessários, em futuro

breve, até um ponto em que não seja mais satisfatório a nenhum participante ou

assistido receber benefício da Petros, pois os valores percebidos serão muito

menores que os valores das contribuições normais e extraordinárias vertidas ao

PPSP.

■ Em resumo, é preciso salvar o PPSP, através de medidas drásticas, pois caso

contrário, o Plano se extinguirá antes de qualquer possibilidade da efetividade de

uma ação judicial conseguir recursos financeiros da Petrobrás ou de outros.



Premissas para a Proposta de Unidade

■ Não abrir mão das ações de cobranças de dívidas

■ As ações de cobrança de dívidas continuam sendo as ações estratégicas

■ Proposta alternativa deve buscar manter as atuais ações de cobrança do PED

■ Não apresentar proposta de cobrança de PED aos Pré-70

■ Separação de massas entre Pré-70 e Pós-70

■ Redução das contribuições com o PED do PPSP não significam concordância com os
números fornecidos pela Petros

■ É entendimento das entidades do Fórum que do jeito que o PED atual foi construído, o
PPSP não sobreviverá e novos déficits técnicos se apresentarão.

■ É preciso, portanto, salvar o PPSP para que nossa luta tenha continuidade



Premissas para a Proposta de Unidade

■ A proposta alternativa praticamente atende a todos os requisitos que consideramos

como essenciais para o equilíbrio do PPSP

■ A exceção é que a proposta não contempla uma resposta ao problema do

Contingente Jurídico que ameaça o equilíbrio do PPSP

■ O impacto financeiro do Contingente Jurídico no PPSP é da ordem de R$ 4 bilhões.

O impacto atuarial pode vir a ser o dobro desse valor ou mais

■ Não houve acordo entre as entidades sobre esse assunto, mas o tema pode ser

tratado institucionalmente na Petros, sem que as entidades precisem acordar uma

saída nesse momento



Conceito técnico utilizado para a 
Proposta de Unidade de PED

■ Para redução do déficit técnico é preciso (a) diminuir o Passivo

Atuarial ou (b) aumentar os ativos do Plano ou (c) ambos:

PASSIVO

ATIVO

DEFICIT



Plano de Equacionamento do Plano 
Petros do Sistema Petrobrás - PPSP



Segundo a Petros, foram causas do 
Déficit Técnico do PPSP em 2015:

■ Mudança na composição das famílias (Família Real)

■ Retirada do teto operacional de 90% 

■ Acordo para pagamento de níveis

■ Inflação e retração econômica

■ Perdas nos Investimentos



Déficit Técnico de Junho de 2018



O erro do PED atual

■ Por isso, a proposta de separação de massas Pré-70 e Pós-70



A questão dos Pré-70



Segregação Patrimonial com os 
critérios da Previc



Novos déficits encontrados por plano 
(PPSP-NR e PPSP-R)



Proposta alternativa considerando o aumento do 
déficit em 2018 mais a separação de massas entre 
Pré-70 e Pós-70



Importante!!!

■ Observem que no documento encaminhado pelo GT do PED do PPSP não constam

valores para os itens da propostas

■ Isso acontece por que esses valores precisam ser calibrados pelas necessidades

que se apresentarem no PPSP a partir das propostas feitas

■ Colocamos apenas um limite no sacrifício individual de participantes e assistidos,

reduzindo o mesmo para viabilizar um PED que não acabe com o PPSP e com a vida

da gente como o atual

■ Assim, o documento não contém valores, mas a análise a seguir tem valores

simulados pelas entidades para que todos tenham uma noção do que estamos

propondo de forma unitária



Resultado esperado por plano
(PPSP-NR e PPSP-R)



Simulação da proposta para um 
benefício de R$ 10.000,00



Simulação (continuação)



Simulação (continuação)



Proposta de novo Plano Petros 3 (PP-3)

■ A Petrobrás encaminhou em 25/10/2018 solicitação de estudos à
Petros de elaboração de novo plano na modalidade de Contribuição
Definida (CD) com paridade contributiva plena, com alíquota de
contribuição máxima de 8,5%, ausência de contribuição na fase
assistida, benefício mensal por conversão do saldo de conta em valor
monetário, com opção de período de 10 a 45 anos, com recálculo
anual e possibilidade de saque de até 15% do saldo em conta
individual, a partir de adesão individual.

■ A Petrobrás faz ainda solicitação de estudo de cisão do Grupo Pré-70



PP-3: inconsistências processuais

■ Os conselheiros eleitos se posicionaram contrários à proposição do

PP-3

■ Os conselheiros solicitaram antes que o ponto não fosse discutido

pelo curto tempo de análise que lhes foi conferido

■ E ponderaram também a falta de previsão orçamentária da Petros

para a realização dos estudos sobre o PP-3



PP-3: estudo inicial

■ Os principais pontos de atenção dos conselheiros eleitos sobre o PP-3 são:

■ A) Os impactos que a criação do PP-3 trará nos PPSP-NR e PPSP-R

■ B) O não fornecimento de estudos de liquidez dos planos PPSP-NR e PPSP-R que

suportem o compartilhamento do patrimônio pelos três planos (PP-3, PPSP-NR e

PPSP-R) tendo em vista a afirmação da Petros das necessidades de liquidez de

todos os três planos

■ C) A falta de uma análise criteriosa do efeito de se realizar a oferta do PP-3 antes da

cisão ou segregação patrimonial do “Grupo Pré-70”

■ D) A assunção de todos os riscos dos PPSP-NR e PPSP-R pelos participantes e

assistidos (a saber: risco de liquidez, crédito, solvência, longevidade etc.) sem

contrapartida das patrocinadoras



PP-3: O abandono dos velhos petroleiros

■ Estamos trabalhando no sentido de construir um melhor entendimento da proposta,
mas ainda não dispomos de todos os elementos para esse estudo ser apresentado

■ Nosso posicionamento é ter muita cautela pois a migração para o novo plano deve
ser “incentivada” com benefícios imediatos que poderão ser uma armadilha para
participantes e assistidos

■ A vantagem fugaz de agora, poderá significar o abandono do velhos petroleiros no
ocaso de suas vidas

■ Quando mais precisarmos, poderemos não ter mais recursos advindos da Petros
devido a essa proposta de migração

■ Salvar o PPSP e evitar a todo o custo a vitória do PP-3 devem ser nossa prioridade
nesse momento



Para acompanhar nossas publicações acesse:

conselhopetros.blogspot.com

aepet.org.br

apape.org.br

fnpetroleiros.org.br

FIM


