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Abaixo alguns esclarecimentos sobre o pagamento do novo déficit (equacionamento 2), 
histórico dos déficits anteriores (equacionamento 1) e apresentação do resultado do estudo 
de alternativa de pagamento do total do déficit atual, aprovado na última assembleia  de 
ago/16.  

PLANO II - NOVO DÉFICIT A SER EQUACIONADO 

Plano de Equacionamento 2  

Em dezembro/2015 o Plano II (Patrocinador Santander-Isban-Produban) apresentou um déficit, 
que, atualizado em dezembro/16, chegou a R$ 859.344.613,47, sendo que depois do ajuste de 
precificação ficou em R$ 804.722.604,06. 

Este novo déficit, deverá ser quitado conforme o previsto na Resolução CNPC nº 22 de 
25/11/2015 que implica em: 

 Prazo de amortização do déficit: 18 anos. 
 

 Valor a ser equacionado: R$ 342.616.969,85 
 (não há necessidade de equacionar todo o déficit, somente o limite máximo estabelecido 
pela legislação)  
 

 Este novo plano de equacionamento deve ser elaborado e aprovado até o final do 
exercício seguinte ao que o déficit atingir o limite máximo estabelecido. Como o déficit foi 
apurado em 2015, devemos iniciar o pagamento em 2017. 
 

 A contribuição Extraordinária para pagamento do novo déficit terá um acréscimo médio 
de 1% para os participantes ativos e 3% para os participantes assistidos. 
 
Ativos:  
• Percentual médio: 1,0% 
• Contribuição máxima: 1,6% 

Assistidos: 
• Percentual médio: 3,0% 
• Contribuição máxima: 5,4% 

 

RESUMO: 

 Equacionamento 1 

Déficit R$ 1,1 Bilhão 

17 anos 

Contrib. média dos particip. 

Equacionamento 2 

Déficit R$ 342,6 Milhões 

18 anos 

Contrib. média dos particip. 

 

Total 

Desconto 

Ativos 4,60% 1% 5,60% 

Assistidos 9,70% 3% 12,70% 

Deficit não equacionado: R$ 462.105.634,21 

 

HISTÓRICO DO PAGAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO II 

ABRIL DE 2012: 
 Iniciamos o pagamento do déficit 
acumulado até dezembro de 2011 que era 
R$ 777 milhões. 

ABRIL DE 2014:  
Começamos a pagar um segundo déficit 
acumulado até dezembro de 2012 que era de 
R$ 171 milhões. 

 

Esses déficits são chamados de equacionados porque já estão sendo pagos pelo patrocinador e 

participantes.  



2 
 

Rateio entre o Patrocinador e Participantes – O Patrocinador arca com 55,05% e os 
Participantes com 44,95% do total do déficit 

Prazo de pagamento do déficit era 27 anos – expectativa de vida média ponderada pelo 
benefício efetivo dos participantes. 

Definição do Plano de Custeio Extraordinário – a fórmula utilizada para a cobrança 
extraordinária obedeceu a mesma regra da cobrança da contribuição ordinária dos ativos, previsto 
no art. 39 do Regulamento do Plano de Benefícios Banesprev II, que prevê percentuais escalonados. 

 

LMSC- Limite Máximo do Salário de Contribuição (R$ 5.189,84 – em 2016) 

Faixa Valor de Salário / Complementação 
ATIVOS ASSISTIDOS 

  Normal Extraordinária Extraordinária 

0,1 a 1/2 LMSC De R$ 0,01 até R$ 2.594,92 2,00% 2,00% 2,00% 

1/2 a 1 LMSC De R$ 2.594,93até R$ 5.189,84 4,00% 4,00% 4,00% 

Acima de 1 LMSC Acima de R$ 5.189,84 7,00% 24,10% 30,55% 

Nessa fórmula, o valor da contrib. extraordinária variava conf. o total da complementação de 
aposentadoria de cada participante. 

 
 

PREVIC MUDA FORMA DE PAGAMENTO DO DÉFICIT 

Plano de Equacionamento 1 

Em abr/2016 a fórmula de cálculo da contrib. extraordinária foi alterada por determinação da 
PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) que exigiu a aplicação das 
resoluções CNPC nº 14 e 15, reduzindo o prazo de pagamento e individualizando o cálculo. 

A base de dados utilizada para calcular os novos valores de contrib. extraordinária foi dez/2014: 

 

Total do Déficit Equacionado dez/14 992.801.287,88 

• Patrocinadores 506.543.170,88 
• Participantes Ativos 35.626.616,00 
• Participantes Assistidos 450.631.501,00 

O critério de rateio do déficit passou a ser feito da seguinte forma: 

 Rateio entre o Patrocinador e Participantes –Patrocinador 55,05% e Participantes 
44,95%  

 Rateio entre os Participantes (ativos e assistidos) – Ocorre na proporção das Provisões 
Matemáticas Individuais do Benefício Efetivo (para os assistidos) ou Projetado (para os 
ativos). Desta forma, o valor da contrib. extraordinária passou a ser individualizado, pois 
leva em conta a expectativa de vida de cada participante. 

 Prazo de pagamento reduzido de 27 para 11 anos pela nova legislação. Essa redução 
do prazo de pagto implicou em aumento brutal do valor das parcelas do déficit, 
penalizando a maioria dos participantes. 

 

Ativos:  
1.934 participantes 

• Percentual médio de 6,0% 
• Valor máximo de contribuição: 11,7% 

Assistidos: 
 8.928 participantes assistidos e pensionistas 

• Percentual médio de 12,6%  
• Valor máximo de contribuição: 18,5% 
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PREVIC AUTORIZA O AUMENTO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉFICIT 

Plano de equacionamento 1 

Em nov/2016, a PREVIC aceitou o pleito da Afubesp e Abesprev  para usar o prazo previsto no 
art. 2 da Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, para equacionamento do déficit iniciado em 
2012. 

O aumento no prazo de pagamento de 11 para 17 anos resultou na diminuição do valor da 
contrib. Extraordinária, conf. tabela abaixo: 

 
 Prazo de 11 anos 

% médio 
Prazo de 17 anos 

% médio 
% médio de 

Redução 
Ativos 6,00% 4,60% 1,40% 
Assistidos 12,60% 9,70% 2,90% 

 

ALTERNATIVAS PARA O PAGAMENTO DO DEFÍCIT 

Desde a implantação, em 2012, do pagto do déficit , iniciou-se um debate sobre qual a melhor 
fórmula para fazer a quitação dessa dívida. Na assembleia de abril de 2015 foi criado o Fórum dos 
Eleitos para debater essa questão. O Fórum levantou várias possibilidades, inclusive a 
implantação de uma parcela vitalícia para cobrir todo o déficit. 

Na Assembleia Geral Ordinária do Banesprev realizada em 13/08/2016, foi aprovado o seguinte 
encaminhamento: 

O Banesprev deverá fazer estudos das propostas apresentadas pelo Fórum dos Eleitos, em 
especial uma análise detalhada da introdução de cobrança ordinária para todos os participantes 
(ativos e assistidos), apresentando o resultado para conhecimento, apreciação e, se for o caso, 
deliberação de assembleia específica dos participantes do plano II, sendo que os estudos deverão 
contemplar: 

 Estudo atuarial com a introdução da cobrança ordinária, demonstrando como ficará a 

situação do atual e novo déficit: 
 

 Estudo jurídico de todas as implicações da proposta; 
 

 Todos os pontos fortes e fracos dessa alternativa 

O Patrocinador deverá reverter ao Plano II-Santander, na forma de doação, todos os recursos 
gerados por: 

 Incentivo fiscal que o Santander utiliza pelos gastos de previdência com o plano II-

Santander-Isban-Produban; 
 

 O valor mensal que o banco incorpora como lucro com a permanência dos recursos 

do pagto de benefícios (folha de pagamento) do plano II-Santander-Isban-Produban; 

 Valor mensal que o banco recebe de taxas de administração e taxa de custódia dos 

investimentos plano II-Santander-Isban-Produban.  

(Em jul/2015 a taxa de administração paga ao banco foi R$ 182.401,30.) 

Em 28/10/2016 o estudo atuarial simulando a cobrança ordinária foi apresentado pela consultoria 
atuarial Towers Watson na reunião do Conselho Gestor do Plano II.  

Nesta reunião participaram como convidados a diretoria do Banesprev e os membros eleitos no 
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. 
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O Estudo considerou o equacionamento da totalidade do déficit do Plano II-Santander, ou seja, a 
somatória do déficit equacionado (que já estamos pagando) e a totalidade do novo déficit.  
Portanto, o estudo se propõe a equacionar R$ 1.912.148.2016,34 

Déficit equacionado 1.107.425.602,28 

Novo déficit 804.722.604,06 

TOTAL 1.912.148.206,34 

O prazo para equacionamento do déficit foi considerado vitalício, isto é, até o final do plano. 

O rateio foi mantido na regra atual que é de 55,05% do total do déficit para o Patrocinador e 
44,95% do total do déficit para os Participantes. 

O estudo chegou aos seguintes resultados para os participantes: 

Ativos:  - 1.264 trabalhadores da ativa (jun/2016) 

  - Pagariam somente a contribuição normal vigente. 

- Iniciam o pagamento do déficit ao se aposentarem, e nos estudos atuariais será 
projetado um benefício menor: o valor da complementação diminuído do percentual 
da contribuição para pagamento do déficit. 

 
Assistidos: - 8.894 participantes assistidos (jun/2016) 

- Pagariam percentual linear de 13,3%. 

Essa nova forma de pagamento de déficit apresentada neste estudo não está prevista no 
Regulamento do Plano e nem na legislação em vigor.  

A viabilidade dependerá de consenso entre todos os envolvidos: participantes, representação, 
Banco e a Previc  (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) na tentativa de 
celebrar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). 

Em caso de novos déficits, esses seriam equacionados conforme a legislação em vigor. 

Em caso de superávit também seria aplicada a legislação vigente que prevê, entre outras regras, 
a suspensão do pagamento da contribuição. 

Comparação entre a forma atual e a proposta a ser debatida 

 Equacionamento 1 

Déficit R$ 1,1 Bi 

17 anos 

Contrib. média dos 

participantes 

Equacionamento 2 

Déficit R$ 342,6 Mil 

18 anos 

Contrib. média dos 

participantes 

Equacionamento1 e 2 

Deficit R$ 1,4 Bi 

Contrib. média dos 

participantes 

Parcela ordinária 

Déficit total 

R$ 1,9 Bi 

Prazo vitalício 

Contribuição Linear  

Ativos 4,60% 1% 5,60% 0 

Assistidos 9,70% 3% 12,70% 13,3% 

 
 
ENCAMINHAMENTOS: Com o aumento do prazo de pagamento de 11 para 17 anos 
(equacionamento 1) e de 18 anos (equacionamento 2), ganhamos tempo para continuar 
avaliando e amadurecendo, com as entidades de representação, a viabilidade da proposta 
apresentada de equacionamento de 100% do atual déficit pelo prazo de existência do plano.  
 

 

Ana Stela  (suplente do Comitê de Investimentos) 
Maria Lúcia Mathias (suplente do Conselho Fiscal) 

Vera Lúcia Marchioni (Efetiva do Comitê Gestor Plano II) 


