
COMUNICADO IMPORTANTE - NOVO PLANO INDUSPREV 

Todos os participantes já foram informados sobre os déficits dos nossos planos 
Indusprev que foram apurados em 2019. 

É importante que você entenda o funcionamento dos planos. O Indusprev recebe contribuições 
mensais dos participantes e das patrocinadoras (FIESP, CIESP, SESI, SENAI e IRS). Esse dinheiro é 
alocado numa conta e investido no mercado financeiro. No nosso portfólio adotamos aplicações 
de perfil conservador, ou seja, apenas renda fixa. O valor acumulado se torna um benefício 
mensal quando você resolve se aposentar. 

Diante do atual cenário macroeconômico, dois fatores têm impactado todos os planos do 
mercado de previdência. O primeiro deles é a brutal queda na taxa de juros, que caiu de 14,25% 
para apenas 2% nos últimos 4 anos, impactando de forma significativa o déficit dos planos. O 
segundo fator é o aumento da expectativa de vida que impacta diretamente as contas.  

Nossos déficits têm sido equacionados com aportes constantes e unilaterais das patrocinadoras, 
mas por conta de uma determinação do TCU e da PREVIC (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar), estes déficits terão que ser divididos de forma paritária entre 
patrocinadoras e participantes a partir do ano que vem. Essa decisão dos órgãos de controle 
impactará o valor dos benefícios que vocês recebem mensalmente (ou irão passar a receber 
quando se aposentarem) a partir de 2021.  Ou seja: sua renda vitalícia será reduzida 
paulatinamente na proporção dos déficits futuros dos planos. 

Para evitar este cenário vamos apresentar uma solução: 

Em 2014 investimos grande parte dos recursos dos planos em títulos públicos e com a queda da 
taxa de juros esses títulos valorizaram muito. Temos então uma janela de oportunidade, vender 
estes títulos agora, aumentar o patrimônio dos nossos planos, pagar o déficit à vista e equilibrar 
nossas contas. Mas, isso resolve o problema de forma parcial, pois novos déficits continuarão 
acontecendo por causa da longevidade e da taxa de juros. 

Portanto, a solução definitiva e segura é substituir os planos atuais por uma nova 
modalidade sem renda vitalícia.  

O NOVO PLANO INDUSPREV FLEX será um plano de contribuição definida, que não gera déficits, 
terá alternativas de aplicação de acordo com seu perfil de investidor e continuará 
sendo patrocinado pela FIESP, CIESP, SESI, SENAI e IRS como política de benefícios de recursos 
humanos, da mesma forma do atual.  

Esta mudança só irá acontecer após a aprovação da PREVIC, órgão regulador e fiscalizador, na 
forma da Resolução CNPC número 11/2013 e da Instrução PREVIC número 14/2014. 



 

No link abaixo você poderá conhecer em detalhes como serão estas mudanças, ver simulações e 
conhecer quais alternativas serão oferecidas pelo novo plano, caso você queira migrar. Além 
disso, assim que as mudanças forem aprovadas pela PREVIC, colocaremos uma equipe de 
especialistas para atender individualmente cada participante e orientar sobre as melhores 
opções para cada um.  
 
Acesse: https://www.indusprevsp.org.br/videos/palestra.mp4 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 06 de outubro de 2020. 
 
 

Renato Consonni – SESI-SP e SENAI- SP 
Gerente Sênior de Recursos Humanos 

Marco Meneguesso - FIESP e IRS 
Gerente de Recursos Humanos 

Ivete Drozdowski – CIESP 
Gerente de Recursos Humanos 
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