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Propósito
Missão
Dar segurança aos nossos Participantes, Assistidos e Patrocinadores na gestão dos planos de 
benefícios e saúde com excelência no atendimento.

Valores
● Ser ético e transparente
● Paixão pelo que faz
● Gente que gosta de gente
● Alta performance
● Trabalho em equipe
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RESULTADOS DOS 
INVESTIMENTOS 

PBS-A 
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aSegmentos de Alocação 5



aAtivos 6
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Precificação 7



Histórico de Rentabilidade
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Indicadores 2000 a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Acum.

PBS-A 570,7 19,4 23,4 (4,3) 13,4 12,5 17,0 8,3 9,2 10,4 5,2 1.841,4 

Atuarial 288,9 11,9 10,2 9,6 10,3 15,5 10,6 6,5 7,8 8,8 3,2 853,8 

CDI 386,4 11,6 8,4 8,1 10,8 13,2 14,0 9,92 6,42 6,0 1,96 1.049,6 

Ibovespa 305,5 (18,1) 7,4 (15,5) (2,9) (13,3) 38,9 26,86 15,0 31,6 (11,01) 502,1 

* Acumulado Julho/2020



PREVIDENCIAL 
E PECÚLIO
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Evolução das Reservas 
Matemáticas – PBS-A 

PREVIDENCIAL 



Evolução das Reservas Matemáticas 
(R$)
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Transferência para o 
PAMACrise Econômica (Dilma)



Análise das Reservas Matemáticas – PBS-A

Impacto nas RM 
posicionadas em 31/12/2019 

adotando-se as hipóteses 
biométricas e econômico- 

financeiras de 2000 
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Premissas
AT 2000 M S10 e 

4,09% a.a.
EB7-75 e 6% a.a.

Reserva Matemática 
em 31/12/2019 R$ 7.310.386.822

R$ 
4.420.015.896

     

Diferença (R$)
R$ 

2.890.370.926

Impacto da Alteração do Juros (R$)
R$ 

1.217.497.482

Impacto da Alteração da Tábua (R$)
R$ 

1.672.873.444



Geração de Resultado Adicional – PBS-
A

(*) Valores atualizados para 31/12/2019 pela variação do INPC

13

          Valores em R$

 

Superávit 
2015 (*)

Superávit 
2012, 2014 e 

2015
Superávit 2016

Diferenças das 
hipóteses 
atuariais 

(Provisões 
Matemáticas de 

31/12/2019)

Total

Valor nominal
  

3.042.371.185            
3.042.371.185 

Valor 
posicionado em 
31/12/2019 

  
3.576.646.135 

         
1.964.009.687 

            
506.760.030 

                       
2.890.370.926 

    
     

8.937.789.778



Distribuição do Superávit – PBS-A (30/06/2020) 
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▪Superávit de 2012, 2014 e 
2015 

▪ Total de parcelas 
pagas até julho/2020


▪ 8 de 36


▪Superávit 2016 

▪ Processo submetido 
em  03/06/2020 para 
análise e aprovação da 
PREVIC



        Benefícios Pagos  
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Valor nominal 

8.412.633.804

        Valor atualizado 

      13.487.398.260

       Total de benefícios pagos desde 
2000



Pecúlio 



a

Antecipação do Pecúlio – PBS-A

Público em potencial = 13.265 Aposentados 
Válidos sem antecipação por moléstia grave

Provisão de Pecúlio R$   447.016.097,00  

Pecúlios de Válidos  R$  432.837.465,00 

Pecúlios de Inválido  R$  14.178.632,00 

Total Anteciparam %
Total de Aposentados 15.830 2.489 16%
Válidos 14.427 1.162 8%
Inválidos 1.403 1.327 95%

Posição: Junho/2020

A idade média é de 73 anos

Potencial.. Necessidade de liquidez em 
torno de R$ 200.000.000,00
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a

Regulamento - Antecipação do Pecúlio  
A possibilidade de antecipação do benefício de pecúlio, ainda em vida, pelo aposentado é tratada no regulamento, 
conforme abaixo:

“Art. 56 - Quando da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, poderá o contribuinte requerer, 
a título de pecúlio de aposentadoria, o pagamento antecipado de um percentual, não superior a 50% 
(cinquenta por cento) do pecúlio por morte. 

Parágrafo 1º - O mesmo benefício será estendido para aqueles assistidos em gozo das demais aposentadorias 
elencadas na Seção I do artigo 30, desde que comprovada à existência de moléstia grave e o seu 
reconhecimento, por este motivo pela Secretaria da Receita Federal, para isentos do Imposto de Renda.
 
Parágrafo 2º - A importância antecipada será reduzida, atuarialmente, de modo a neutralizar o aumento de 
encargos da FUNDAÇÃO, decorrente da antecipação do pagamento do pecúlio por morte.”

           Ax = Prêmio único pagável imediatamente após a morte de um participante
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a

O que estamos fazendo: Avaliação dos Riscos 
e da metodologia de antecipação do valor

✓ Risco Regulatório: Posicionamento formal da PREVIC;

✓ Risco Jurídico: Benefício (seguro) de titularidade dos beneficiário ou designados do Aposentado – 
possibilidade de questionamento judicial;

✓ Risco Tributário: Tributação na fonte do valor que for pago a título de antecipação (tabela 
progressiva de IR) para os Aposentados que não sejam isentos; 

✓ Risco de Liquidez: A reserva destinada ao pagamento do pecúlio por morte é definida atuarialmente, 
considerando as regras atuais de antecipação. Se houver o pagamento para todos os Aposentados, 
implicará em descasamento no ALM estabelecido, devido à necessidade de desembolso de recursos não 
previstos;

✓ Metodologia: Menor Redução atuarial na antecipação do peculio para os aposentados  acima da idade 
media da tabua de longevidade do PBS-A.
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Assistencial e 
Ações 

COVID-19

4



Despesas 
Médicas

21

      6,4 BI
Total despesas médicas  
2000 a 2020



Evolução Despesas X Vidas
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Participação de Eventos nas 
Despesas Médicas
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Premissas para Estudo Atuarial 24

Crescimento Real dos Custos Médicos (HCCTR):

2015 2019 Observações

3,57% 3,79%**
**A estimativa com base em dados reais do PAMA foi de 4,03%. Contudo, como foi o 
primeiro ano, o Conselho
decidiu adotar 3,79% e realizar novo estudo de aderência no meio de 2020, par fins de 
confirmar necessidade de alteração.

Aging Factor

2015 2019 Observações

2% 2%**

**A estimativa com base em dados reais do PAMA foi de 2,11% ao ano para faixas 
etárias entre 59 e 84 anos.
Contudo, como foi o primeiro ano, o Conselho decidiu manter os 2% e realizar novo 
estudo de aderência no meio de 202, para fins de confirmação da necessidade de 
alteração

Mortalidade Geral AT 83 M/F

2015 2019 Observações

AT 83 M/F AT 83 M/F *Adotada a tábua mais aderente à massa de usuários do PAMA



Principais 
Ações da Sistel 

COVID - 19
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✓ 100% dos colaboradores em Home Office ; 

✓ Comunicados sobre Covid 19 com informações da OMS / Ministério da Saúde desde o dia 07 de fevereiro;

✓ 7 Vídeos com dicas do médico geriatra Marcos Cabrera sobre COVID, importância do isolamento, cuidados 

mentais, vacinação e outros temas;

✓ Mais de 35 comunicados sobre a campanha de vacinação nas principais cidades;

✓ Vídeos para esclarecimento sobre os impactos da pandemia nos resultados dos planos de benefícios e 

garantindo o pagamento dos benefícios;

✓ Suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo nos meses de abril, maio e junho;

✓ Flexibilidade das exigências de documentação para concessão de benefícios - original e/ou com firma 

reconhecida - serviços de cartório/ correio;

✓ Comunicação informando sobre a disponibilização de tele orientação médica em COVID pela Bradesco e CNU;
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Quantidade de internações e óbitos
28 

INTERNAÇÕES ÓBITOS

248 60
Dados de Abril a Agosto de 2020



Impacto da 
Venda da Oi 

Móvel na Sistel

5
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Avaliação sobre 4 vertentes:

Previdencial 

Assistencial

Administrativo 

Governança

30 



Previdencial

✓ Plano é superavitário;

✓ Política de Investimentos ajustada para os pagamentos dos benefícios até o 

último aposentado;

✓ As taxas de juros dos investimentos são superiores à taxa de juros do passivo 

(marcados na curva);

✓ Premissas atuariais aderentes a população do plano;

✓ Patrimônio do PBS-A é de R$ 12 bilhões e a Reserva Matemática é de R$ 7,3 

bilhões.

30



31

Assistencial

✓ Reservas estão adequadas às necessidades de utilização médica;

✓ Política de Investimentos ajustada para os pagamentos das despesas médicas 

até o último usuário;

✓ As taxas de juros dos investimentos são superiores à taxa de juros do passivo 

(marcação na curva);

✓ Premissas atuariais aderentes aos custos médicos ;

✓ Patrimônio do PAMA é de R$ 4,1 bilhões e a Reserva Matemática é de R$ 4,2 

bilhões.
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Administrativo

✓ Não temos contribuição administrativa desde 2000;

✓ A Sistel é auto sustentável pelo Fundo Administrativo  existente até o final da 

sua existência (2099);

✓ Politica de Investimentos ajustada para os pagamentos das despesas 

administrativas até o final da Entidade;

✓ As taxas de juros dos investimentos do PGA são superiores ao  crescimento 

das despesas administrativas (marcação na curva);

✓ Patrimônio do PGA R$ 800 milhões.
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Governança

Solidariedade no PBS-A :
TELEBRAS 6,87%

FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,18%

TELEMAR NORTE LESTE 55,07%

OI MOVEL S.A. 0,04%

OI S.A. 14,62%

TELEFONICA BRASIL S.A. 22,45%

FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES 0,65%

TIM CELULAR S.A 0,09%

TIM PARTICIPACAO S.A. 0,03%
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Conclusão

Para Sistel a venda da OI Móvel não deverá ter impacto na sua 

operação e nem nos compromissos assumidos pela Patrocinadora 

com os  Aposentados do PBS-A.
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Manifestação 
Previc-Ação 

Fenapas
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Conclusão

Assim sendo, entende-se pela suspensão do processo, com 
fundamento no art. 20, III da Instrução Previc nº 24, de 13/04/2020, 
até que haja a resolução do mérito da questão judicial 
que  os planos administrados pela Sistel ou nova manifestação 
da Procuradoria Federal, avaliando não haver riscos 
jurídicos para o prosseguimento do processo de 
destinação da reserva especial do Plano de Benefícios TelebrasPrev



OBRIGADO!


