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Perguntas e Respostas – Aumento de contribuições PBB 
_______________________________________________________________ 
 
 
O que aconteceria se a FAPES mantivesse as contribuições como estão? 
Segundo as premissas atuais, os recursos do plano seriam suficientes para 
pagar benefícios somente até 2057, ou seja, 57 anos antes do fluxo de 
benefícios previsto para todos os participantes e assistidos. O aumento no 
valor das contribuições visa a garantir que todos os seus integrantes tenham 
direito aos benefícios hoje e no futuro. 
 
 
Participantes da FAPES não terão reajuste das contribuições? 
Não, porque as premissas relativas ao crescimento de salários deste 
patrocinador não foram alteradas e, mesmo com o efeito da redução da taxa de 
juros, o grupo de custeio da FAPES permanece superavitário. 
 
 
O aumento da contribuição incide sobre a joia? De que forma? 
Sim. As joias são contribuições normais impactadas pelo aumento de 32%. 
 
 
Quem elabora o plano de custeio? E quem o aprova? 
A FAPES elabora os estudos atuariais de acordo com as premissas atuariais e 
os dados cadastrais de seus participantes e propõe um plano de custeio, que é 
aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
 
 
O aumento de contribuições ordinárias não precisa de aprovação da 
PREVIC? 
Não. O aumento apenas precisa ser informado ao órgão regulador. 
 
 
Por quanto tempo teremos que pagar essa contribuição maior? 
Ao contrário do que ocorre nos planos de equacionamento, a definição das 
contribuições normais (ordinárias) não tem um prazo definido. Elas são 
avaliadas anualmente nos planos de custeio para saber se continuam 
adequadas aos compromissos atuais e futuros do plano de previdência.  
 
 
Por que os assistidos, que já têm o direito adquirido, precisam pagar essa 
contribuição? 
O direito adquirido dos assistidos se refere ao recebimento do benefício, mas o 
custeio continua sendo obrigação de todos os participantes do plano. 
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Os percentuais de reajuste nas contribuições normais são diferentes para 
ativos e assistidos? 
Não, o aumento das contribuições normais será de 32% para todos os 
participantes patrocinados pelo BNDES, BNDESPar e FINAME. 
 
 
Por que só a FAPES aumenta as contribuições, enquanto as demais 
entidades as mantêm? 
Não é verdade que só a FAPES aumenta as contribuições. Todas as entidades 
devem elaborar seus planos de custeio anualmente e algumas delas já 
determinaram elevação das contribuições neste ano. 
 
 
O que garante que não teremos que arcar com mais aumentos de 
contribuição no futuro? 
Nenhum plano de Benefício Definido pode dar essa garantia, já que o cálculo 
atuarial para definir o plano de custeio precisa ser feito todos os anos e está 
sujeito a alterações por mudanças de expectativas de sobrevivência, de retorno 
de investimentos, de crescimento salarial, entre outras premissas. 
 


