Notas da reunião entre a diretoria da APOS e a Diretora de Seguridade da SISTEL (Adriana)
em 12/03/2014 na sede da APOS.
1- Déficit de 16% no plano PBS-CPqD: Adriana explicou que o déficit, alem das perdas de
rendimentos das aplicações em 2013 em todos planos da Sistel e outros fundos de pensão,
deve-se a contabilização dos planos pela marcação de mercado. APOS solicitou da Sistel um
estudo/simulação com uma marcação mista (mercado e curva) de forma que a Sistel e os
participantes possam avaliar um rendimento mais real de todos planos da Sistel. Adriana ficou
de levar esta proposta a Diretoria Executiva da Sistel. Como o plano fechou 2013 com déficit
menor que 15%, não será necessário realizar um plano de equacionamento do déficit em
2014.
2- Perdas no PBS-A e PAMA: Adriana explicou a formação do PAMA e de seu acessório
PAMA/PCE e mostrou-se também preocupada com as perdas, sugerindo que os assistidos de
ambos planos, assim como suas respectivas Associações, devam procurar suas patrocinadoras
e procurar apoiar uma solução única para os planos (possível transferência do superavit
integral do PBS-A ao plano assistencial);
3- Números da migração CPqDPrev ao InovaPrev: A migração já foi encerrada e os balanços/
relatórios de fevereiro já constarão com esta separação. Os participantes do InovaPrev já
podem consultar seus extratos no site da Sistel. Alguns problemas ainda estão pendentes,
porem somente nos extratos via web, relativos ao pessoal que portou valores no passado de
outros planos ao CPqDPrev, porem estes valores estão presentes na conta real dos
participantes. Estes participantes serão contatos pela Sistel. Aos que migraram, alem de suas
reservas individuais transferidas, foi alocado um adicional de 5,54% sobre estas reservas,
relativo aos fundos transferidos proporcionalmente. Os assistidos migrados já receberam o
benefício de fevereiro pelo Inova. Para esses, os empréstimos ainda não foram liberados,
enquanto o simulador de resgates e a portabilidade devem ser liberadas até o final desta
semana;
4- Justificativas da redução de benefícios de assistidos do CPqDPREV: A revisão feita em 2013
de todos benefícios concedidos a partir de 2008 pela Sistel, tanto dos planos PBS como Prev,
apontou cerca de 50 casos de assistidos com benefícios calculados erroneamente ( a maior e a
menor) devido ao processo manual que esteve presente no período de transição entre duas
ferramentas. Cerca de 12 casos são de ex empregados do CPqD, sendo que esses que recebiam
benefício a menor já foram corrigidos e pagos. Os que recebiam a maior, até 5%, também já
foram contatos até dezembro de 2013 e seus benefícios já estão corrigidos. Devido a aspectos
legais, a Sistel ainda não está cobrando os retroativos. A APOS recebeu algumas reclamações
de assistidos associados relativas a falta de demonstração pela Sistel dos cálculos das
diferenças e os motivos destes. A Sistel comprometeu-se a entrar em contato diretamente
com estes assistidos para a demonstração dos cálculos.
5- Taxa de juros atuarial do CPqDPrev para benefícios concedidos entre 2010 e 2013 (até
out): A Previc decidiu que deve ser de 6% até 2012 e 5,75% em 2013. Todos benefícios serão
recalculados a maior e pagos em 90 dias, inclusive os retroativos, usando reservas do fundo do
CPqDPrev provisionado e criado a este fim, antes da migração. Caso haja um recurso junto a
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Previc quanto a decisão de 2013 em até 90 dias, o fundo será mantido para pagar futuramente
os benefícios destes assistidos correspondente a diferença de 6 e 5,75%, assim como para os
elegíveis.
6- Bitributação e Informe de rendimentos 2013 do IR: A Sistel emitirá um explicativo mais
detalhado sobre a IN1343/13 (bitributação) e de como os assistidos que aposentaram-se entre
2009 e 2012 deverão proceder com suas declarações e Retificadoras dos anos em que
aposentaram-se. Quanto ao Informe de 2013, Adriana explicou que alguns Informes de
assistidos que optaram pela tributação regressiva não foram inicialmente disponibilizados no
portal da Sistel, mas atualmente estão OK. A APOS repassou algumas correspondências que
recebeu de associados nesse sentido. Os mesmos serão contatados, caso não esteja
solucionado.
7- Sistel Parceria na APOS: Ficou acertada a data de 2/6. Um mês antes a Sistel enviará
comunicado a todos participantes para que agendem um horário para um atendimento
personalizado, na sede da APOS.
8- Assuntos administrativos:
•
•

•

A APOS enviará o novo texto para constar no contra cheque da Sistel;
Sistel providenciará a disponibilização para a APOS, em área restrita, dos Relatório de
Desempenho, Informe do Plano e Balancete dos planos PBS-A, PBS-CPqD, PAMA,
CPqDPrev e InovaPrev.
Foi acertado reuniões trimestrais entre Sistel e APOS;

9- Outras Informações: Adriana relatou que a nova Superintendência de Benefícios
Previdenciais da Sistel, que responde à presidência, será assumida pela Sra. Rosana, advinda
de um fundo de pensão de energia elétrica.
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