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Resultado da Migração do Plano
CPqDPrev para o InovaPrev
O resultado da migração do Plano CpqDPrev para o InovaPrev mostrou que a grande maioria dos Assistidos (94%) optou por permanecer no Plano CPqDPrev.
Quanto aos Ativos (participantes do Plano CPqDPrev que ainda estão na ativa no CPqD),
61% optaram pela migração.
O resultado que mais impressionou foi o baixo nível de adesão dos recém entrados
(somente 15%) ao Plano InovaPrev.
Apreende-se disso que 584 destes empregados, que não possuíam o plano CPqDPrev, perderam uma grande oportunidade ao optarem por não aderir ao plano de previdência oferecido pela
Sistel e pela patrocinadora. Somente 106 desses recém entrados aceitaram o plano InovaPrev,
mesmo com a Patrocinadora contribuindo mensalmente ao InovaPrev com até 8% de suas remunerações.
Com esse resultado, um grande contingente de trabalhadores ficará sem a cobertura de um
plano de pensão, um fator preocupante quando se discute a necessidade de fomentar e aumentar
a adesão a estes fundos de pensão.
Vejam a seguir o resultado da migração do plano CPqDPrev ao InovaPrev , conforme divulgado
pela Sistel.
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Fonte:http://aposentelecom.blogspot.com.br/

CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO
PLANO CPQDPrev
A Diretoria de Fiscalização da PREVIC acatou denúncia feita pela ANAPAR e determinou à
Fundação SISTEL que reveja os benefícios concedidos pelo Plano CPqDPrev em desacordo com o
seu regulamento. A revisão deve aumentar o valor dos benefícios concedidos a partir do ano de
2009.
O Plano CPqDPrev é um plano de Contribuição Variável. O benefício a ser concedido é calculado com base na reserva individual de cada participante e na taxa de juros atuariais adotada
para o plano de benefícios. Como a taxa de juros projeta a rentabilidade futura dos ativos do plano, a sua redução implica no cálculo de benefícios menores quando da data de sua concessão.
Em outras palavras, se o plano considera retorno mais baixo para os investimentos, haverá menos dinheiro disponível para pagar benefícios e o seu valor de saída deve ser reduzido. O regulamento do CPqDPrev adota taxa de juros atuariais de 6% ao ano. Esta taxa começou a ser reduzida
pela Diretoria e Conselho Deliberativo da Fundação SISTEL, para 5,75% em 2009, 5,5% em 2010 e
3,8% em 2012, mas as alterações regulamentares não foram até hoje aprovadas pela PREVIC. Desde 2009, os benefícios vêm sendo concedidos de acordo com a taxa de juros relativa a cada um
destes períodos e não à taxa de 6%, que consta do regulamento. Este procedimento contraria o
regulamento e a própria legislação: alterações regulamentares se aplicam aos participantes somente “a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador”, prescreve o artigo 17 da Lei
Complementar 109.
Assim, os benefícios concedidos pelo CPqDPrev entre 2009 e 2013 terão de ser revistos a
partir das datas de suas concessões e seus respectivos valores deverão ser reajustados.
Fonte: Boletim Eletrônico ANAPAR de 20 de Janeiro de 2014 - Ano XIV - N.º 483
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