
 

 

COMUNICADO AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DOS 
PLANOS INDUSPREV SESI-SP e SENAI-SP 

 
Depois da aprovação da reforma da previdência, que foi precedida de longo período de 
debates, exposição de dados e argumentos, o brasileiro finalmente entendeu que o aumento 
da expectativa de vida da população é elemento mais que suficiente para criar um enorme 
déficit no orçamento dos planos de previdência.  De lá para cá, somou-se a este quadro uma 
taxa de juros que caiu a níveis jamais vistos no país. 
 
Essa realidade tem exigido reposicionamento e ajustes em todos os planos de previdência, 
sejam públicos ou privados. 
 
A noticia sempre boa é que o nosso INDUSPREV conta com uma gestão competente e 
responsável, que faz com que os déficits diante deste cenário, sejam bastante razoáveis, mas 
isso não nos deixa à parte desta realidade. 
 
Em 2019 a avaliação atuarial do Plano INDUSPREV apontou déficit técnico de R$ 11,2 milhões 
para o SESI-SP e R$ 78,5 milhões para o SENAI-SP. 
 
Até este ano, as patrocinadoras vinham absorvendo os déficits, mas agora, por determinação 
do TCU e da PREVIC (órgão regulador e fiscalizador) todo e qualquer déficit deve ser 
equacionado de forma paritária entre participantes assistidos e patrocinadoras.  
 
O déficit do SENAI-SP ficou acima do limite estabelecido pela PREVIC e precisa ser 
equacionado a partir de março/2021, pelo prazo de 144 meses.  
 
Por este motivo, os assistidos do Plano INDUSPREV SENAI-SP que estão recebendo renda 
mensal vitalícia e os funcionários ativos desta empresa que possuem saldo no INDUSPREV I 
(plano antigo), terão redução em seus benefícios de 1,5% pelo período de 144 meses (12 
anos). 
 
Ressaltamos que os cálculos atuariais, são acompanhados e conferidos por uma atuária 
interna e auditados pela PWC (PricewaterhouseCoopers). 
 
Destacamos que, apesar dos déficits, os planos estão solventes, com liquidez suficiente para 
manutenção dos pagamentos dos benefícios e que continuarão a ser patrocinados pelo SESI-
SP e SENAI-SP como política de benefícios de recursos humanos.  
 
Estamos disponíveis para esclarecimentos nos nossos canais de atendimento: 
Claudia Campestrini 
Tel: (11) 3146.73.90 
Whatsapp: (11) 97416.70.58 
E-mail: ccampestrini@sesisenaisp.org.br 
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