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Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Agenda

• Conceitos gerais

• Estrutura da aquisição do Grupo Ipiranga e
distribuição das empresas nos novos controladores

• Estrutura da FFMB

• Reflexos na FFMB

• Retirada de patrocínio

• O que acontece com seu plano durante o processo de
retirada

• Opções dos participantes após a aprovação do
processo de retirada de patrocínio pela SPC



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Conceitos gerais

Participantes Ativos são os empregados das patrocinadoras que
optaram pelo plano.

Participantes Autopatrocinados são os ex-empregados da
patrocinadora que na data do término do vínculo empregatício optaram
por continuar no plano assumindo cumulativamente as suas contribuições
e a da patrocinadora.

Participantes Diferidos (BPD / BDD) são os ex-empregados da
patrocinadora que optaram por permanecer no plano para receber seu
benefício quando completar as elegibilidades exigidas no regulamento do
plano.

Participantes Assistidos são os participantes ou beneficiários que
recebem benefício de prestação mensal do plano.

SPC - Secretaria da Previdência Complementar é o órgão vinculado
ao Ministério da Previdência Social responsável pela autorização para
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos fundos de
pensão.



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Estrutura da aquisição

O Grupo Ipiranga
foi adquirido por

novos controladores

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

Grupo 
Ipiranga



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Distribuição de empresas

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA  
RIOGRANDENSE FFMB

Cisão da CBPI com
transferência da parte cindida
para a ALVO Distribuidora de

Combustíveis

Transferência da
ALVO para a

Petrobras



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Estrutura vigente da FFMB
Regras de solidariedade

• De acordo com o convênio de adesão
firmado entre as empresas e a FFMB e
o Estatuto da FFMB não há
solidariedade nos casos de retirada de
patrocínio

• As patrocinadoras não terão quaisquer
obrigações de cobertura dos
benefícios oriundos da patrocinadora
retirante

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de
Aposentadoria

� Mesmo percentual de
contribuição para todas as
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica
nos seguintes itens:



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Reflexos na FFMB

Braskem
Grupo Ultra

Petrobras
Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do
processo de retirada de
patrocínio e envio para

aprovação da SPC

Aprovação do
processo de
retirada de

patrocínio  pela
SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Na data da retirada
será oferecido o
plano do novo

controlador aos
participantes ativos

Opções dos
participantes

pelo recebimento
da reserva de

retirada na forma
de pagamento

único ou
pela

transferência
deste valor para

outro plano

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras
manterão a

solidariedade
apenas

dentro do seu
grupo

controlador

Odeprev
Ultraprev

Petros 2

a definir
PETRO_RG



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

O pedido de retirada de patrocínio
da Refinaria ocorrerá em 31/10/09



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Detalhes do processo de retirada
de patrocínio e aprovação da SPC
(etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Formalização
do pedido
de retirada

A Refinaria
definiu a sua

data de
retirada:
31/10/09

A partir desta
data ficam
suspensos

novas
contribuições

e requerimento
de benefícios

Apuração da
reserva

de retirada
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o
processo de

retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de

retirada

Prazo para
aprovação

mínimo de 120
dias úteis

(Instrução nº 30)

Pode levar um
prazo maior em

função das
exigências da
SPC sobre o

processo

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos

participantes
opções de

recebimento
em parcela

única
ou

transferência
de recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo

à SPC

Elaboração
dos cálculos

e documentos



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

O que acontece com seu plano
durante o processo de retirada



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Reflexos no plano a partir da data de
retirada de patrocínio de cada
empresa

Benefícios

Contribuições
Participantes - cessam as contribuições

Patrocinadora - cessam as contribuições, exceto aquelas
para o custeio administrativo

Desligamentos

Antes da aprovação de 
retirada de patrocínio pela SPC

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria,
invalidez e morte aos participantes que ainda não são
assistidos

Cessa a concessão dos institutos de Resgate,
Portabilidade, Autopatrocínio e Diferido

Os participantes que se desligarem da patrocinadora a
partir de 1/11/2009 até a aprovação pela SPC poderão, a seu
critério, solicitar o resgate do saldo de suas contribuições
como antecipação, desde que autorizado pela SPC

A parcela remanescente da sua reserva, se existir, será
paga na forma de pagamento único após aprovação do
processo pela SPC



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Reserva de retirada e forma
de atualização

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de acordo com as
regras estabelecidas na legislação. É composta do saldo de conta dos
participantes e da reserva matemática do benefício básico. Se o ativo for
superior às reservas, o excedente será distribuído proporcionalmente.

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Saldo de conta
(suplementar)

Reserva matemática
do benefício básico(1)

(inclui reserva de
poupança)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
 se houver Saldo de conta 

suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o
efetivo pagamento ou transferência da seguinte

forma:

(1) Calculado conforme estabelecido
na resolução CPC 06/88



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Prazo para transferência ou
recebimento da reserva de retirada
após aprovação pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em

pagamento único
ou transferência

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 

ou a transferência

Participante FFMB

Até 45 dias
para comunicar

aos
participantes a
aprovação pela

SPC e o valor da
respectiva

reserva de retirada
acrescido do

excedente do ativo,
se houver

FFMB

Até 165 dias
6 meses a 2 anos 

(mínimo 120 dias úteis)

Processo de 
retirada de 
patrocínio

+



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Opções dos participantes após
a aprovação do processo

de retirada de patrocínio pela SPC



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Quais são as opções dos
participantes ativos?

�  Após a aprovação da SPC os participantes ativos ou autopatrocinados do 
   novo plano terão duas opções...

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção

2
opção

1

ou
Plano

PETRO_RG,
desde que

tenha optado
por aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de
retirada



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Quais são as opções dos
participantes Autopatrocinados
e Diferidos?

�  Após a aprovação da SPC os participantes Autopatrocinados
   e Diferidos na data base de retirada terão duas opções...

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção
2

opção
1

Plano
PETRO_RG,
desde que

tenha optado
por aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

Não é permitido transferir para o
plano da empresa, pois não há

vínculo empregatício

�
O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de

retirada



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Tributação

Haverá 
tributação

Recebimento em
pagamento único

Imposto de Renda
(Regime Progressivo)

Não há incidência de
imposto, pois a

transferência é feita
diretamente entre as

entidades

Transferência

Ao receber benefício ou resgate
no futuro, haverá Imposto de

Renda de acordo com sua
opção no novo plano

(Progressivo ou Regressivo)



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Frequentes



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

1 
Quando a Refinaria  irá retirar o 
patrocínio da FFMB? 

Braskem, Ultra e Petrobras acordaram que todas as 
patrocinadoras da FFMB deverão efetuar a retirada de 
patrocínio. Cada empresa poderá ter uma data diferente de 
retirada de patrocínio a ser definida pelo controlador. No 
caso da Refinaria, a data da retirada de patrocínio será 
31/10/2009. 

2 A FFMB será extinta? 
Sim. Após a última retirada de patrocínio e pagamento ou 
transferência dos recursos de todos os participantes, 
observando-se os demais requisitos legais. 

3 

Como ficam as contribuições ao plano 
após a solicitação de retirada de 
patrocínio? 

As contribuições cessam a partir da solicitação de retirada de 
patrocínio. As patrocinadoras e autopatrocinados continuarão 
efetuando somente as contribuições para o custeio 
administrativo do plano até a finalização do processo de 
retirada de patrocínio. 

4 O que significa reserva de retirada? 

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de 
acordo com as regras estabelecidas na legislação. É composta 
do saldo de conta dos participantes e da reserva matemática 
do benefício básico. Havendo excedente do ativo líquido este 
será distribuído proporcionalmente. 



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

5

Como será corrigida a reserva de
retirada até o seu pagamento aos
participantes ou transferência?

A reserva de retirada referente à parcela do benefício básico
será corrigida pelo INPC. A parcela da reserva referente ao
saldo de conta suplementar será corrigida pela rentabilidade
dos investimentos do plano.

6

Quais serão as opções oferecidas aos
participantes ativos,
autopatrocinados e diferidos (BPD e
BDD)?

Serão oferecidas duas opções após a aprovação do processo de
retirada:

� 1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou;

� 2.1. Ativos - Transferir a reserva de retirada para o plano
PETRO_RG ou para qualquer entidade aberta de
previdência.

� 2.2. Autopatrocinados, BPD e BDD - Transferir a reserva de
retirada para uma entidade aberta de previdência.

Os participantes que se desligarem da patrocinadora antes da
aprovação pela SPC poderão, a seu critério, solicitar o resgate
do saldo de suas contribuições como antecipação, desde que
autorizado pela SPC.
A parcela remanescente da sua reserva será paga após
aprovação do processo pela SPC.



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

7

A FFMB ajudará na escolha de uma
entidade aberta de previdência para
os participantes ativos,
autopatrocinados, e diferidos que
optarem por transferir suas reservas
de retirada?

A FFMB e a Refinaria poderão ajudá-lo na escolha indicando
algumas entidades abertas. A responsabilidade pela escolha
da entidade aberta será totalmente do participante.

É recomendado que o participante analise e compare alguns
itens que compõem os programas de benefícios de entidades
abertas de previdência e que irão refletir diretamente no
valor do benefício, tais como:

���� Tábua de mortalidade;

���� Taxa de juro;

���� Taxa de carregamento;

���� Taxa de administração;

���� Formas de reajuste do benefício;

���� Histórico de rentabilidade;

���� Opções pelo regime de Imposto de Renda (progressivo ou
regressivo).



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

8
Quando os participantes poderão
receber ou transferir a reserva de
retirada?

Após a aprovação do processo pela SPC, que no mínimo pode
durar 120 dias úteis, a FFMB terá até 45 dias para lhe
apresentar as opções. Você terá até 60 dias para exercer
formalmente sua opção à FFMB. A FFMB realizará o
pagamento ou a transferência no prazo de 60 dias a contar do
recebimento da sua opção. As reservas de retirada apuradas
individualmente no plano serão atualizadas durante o período
de sua apuração até o efetivo pagamento ou transferência.

9
Haverá tributação no recebimento da
reserva de retirada à vista ou na
transferência para outra entidade?

No recebimento da reserva de retirada à vista haverá
tributação de Imposto de Renda de acordo com a tabela
progressiva.
No caso de transferência para outra entidade de previdência
não haverá nenhuma tributação, sendo o valor da reserva de
retirada transferido integralmente pela FFMB.
Ao receber o benefício na outra entidade de previdência
haverá a tributação de acordo com forma escolhida pelo
participante no plano receptor (regressivo ou progressivo).



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

10 
O participante pode resgatar parte da 
reserva de retirada e transferir a 
outra parte para outra entidade? 

Não. Somente será permitida a transferência ou o resgate 
total da reserva de retirada. 

11 
O participante já elegível a um 
benefício pelo plano pode requerê-lo 

imediatamente? 

Sim. Todos os participantes que já são elegíveis a um 
benefício pela FFMB poderão requerer seu benefício até a 
data definida para a retirada de patrocínio, desde que, na 
data de requerimento do benefício tenha o seu vínculo 
empregatício interrompido com a patrocinadora. 

12 

O participante que se tornaria 

elegível ao recebimento de benefício 
após a data de retirada de patrocínio 
poderá requerer seu benefício? 

Não. Após da data da retirada de patrocínio cessam as 
concessões de benefícios pelo plano. O participante poderá 
optar por receber a reserva de retirada em pagamento único 
ou transferi-la para outra entidade de previdência somente 

após a aprovação pela SPC. 

 



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

13  

Ocorrendo a retirada de 
patrocinadoras, os benefícios e 
resgates continuarão sendo pagos 
normalmente? 

Somente os benefícios de renda continuada iniciados até 
a data-base de retirada de patrocínio continuarão a serem 
pagos até a aprovação pela SPC.  

Mediante prévia autorização da SPC da solicitação que será 
feita pela FFMB, os participantes que se desligarem da 
patrocinadora poderão receber sua reserva de poupança e o 
saldo de suas contribuições ao suplementar, como 
antecipação. Esta autorização da SPC poderá se estender 
também aos participantes que em 31/10/2009 detenham a 
condição de autopatrocinados ou de benefício proporcional 
diferido. 
A parcela remanescente da sua reserva de retirada calculada 
atuarialmente será paga após aprovação do processo pela 
SPC. 

14 

É possível aderir ao novo plano do 
novo controlador sem transferir a 
reserva de retirada do atual plano? 

Sim. Você pode aderir ao novo plano e receber sua reserva de 
retirada após aprovação da SPC. 

15 

Sou participante do plano e nunca fiz 
contribuições. Mesmo assim terei algo 
a receber? Quanto? 

Sim. Você receberá a sua reserva de retirada calculada 
atuarialmente. O valor será informado após a aprovação pela 
SPC.  

16 
Em caso de óbito do participante 
quem receberá a reserva de retirada? 

A FFMB pagará aos herdeiros legais mediante apresentação de 
alvará judicial específico 

 



Controladora  Participantes
Refinaria             Assistidos

      Autopatrocinados
      Diferidos (BPD e BDD)

Fundação Francisco Martins Bastos

Informações gerais



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Agenda

• Conceitos gerais

• Estrutura da aquisição do Grupo Ipiranga e
distribuição das empresas nos novos controladores

• Estrutura da FFMB

• Reflexos na FFMB

• Retirada de patrocínio

• O que acontece com seu benefício ocorrendo o
processo de retirada de patrocínio



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Conceitos gerais

Participantes Assistidos são os participantes ou beneficiários que
recebem benefício de prestação mensal do plano.

Participantes Autopatrocinados são os ex-empregados da
patrocinadora que na data do término do vínculo empregatício optaram
por continuar no plano assumindo cumulativamente as suas contribuições
e a da patrocinadora.

Participantes Diferidos (BPD / BDD) são os ex-empregados da
patrocinadora que optaram por permanecer no plano para receber seu
benefício quando completar as elegibilidades exigidas no regulamento do
plano.

SPC - Secretaria da Previdência Complementar é o órgão vinculado
ao Ministério da Previdência Social responsável pela autorização para
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos fundos de
pensão.



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Estrutura da aquisição

O Grupo Ipiranga
foi adquirido por

novos controladores

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

Grupo 
Ipiranga



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Distribuição da Empresa

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIO GRANDE REFINARIA

FFMB

Cisão da CBPI com transferência 
da parte cindida para a ALVO 
Distribuidora de Combustíveis

Transferência da 
ALVO para a 

Petrobras

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIOGRANDENSE

FFMB

Cisão da CBPI com transferência 
da parte cindida para a ALVO 
Distribuidora de Combustíveis

Transferência da 
ALVO para a 

Petrobras



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Estrutura vigente da FFMB
Regras de solidariedade

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de 
Aposentadoria

� Mesmo percentual de  
contribuição para todas as 
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica 
nos seguintes itens:

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de 
Aposentadoria

� Mesmo percentual de  
contribuição para todas as 
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica 
nos seguintes itens:

• De acordo com o convênio de
adesão firmado entre as
empresas e a FFMB e o Estatuto
da FFMB não há solidariedade
nos casos de retirada de
patrocínio

• As patrocinadoras não terão
quaisquer obrigações de
cobertura dos benefícios oriundos
da patrocinadora retirante



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Reflexos na FFMB

Braskem

Grupo Ultra

Petrobrás

Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do 
processo de retirada 
de patrocínio e envio 

para aprovação da 
Secretaria da 
Previdência 

Suplementar (SPC)

Aprovação do 
processo de retirada 
de patrocínio  pela 

SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Opções dos
assistidos 

pelo recebimento 
da reserva de 

retirada na forma 
de pagamento 
único ou pela 
transferência 
deste recurso 

para uma 
entidade aberta 
de previdência

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras 
manterão a

solidariedade 
apenas

dentro do seu 
grupo 

controlador

Braskem

Grupo Ultra

Petrobrás

Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do 
processo de retirada 
de patrocínio e envio 

para aprovação da 
Secretaria da 
Previdência 

Suplementar (SPC)

Aprovação do 
processo de retirada 
de patrocínio  pela 

SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Opções dos
assistidos 

pelo recebimento 
da reserva de 

retirada na forma 
de pagamento 
único ou pela 
transferência 
deste recurso 

para uma 
entidade aberta 
de previdência

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras 
manterão a

solidariedade 
apenas

dentro do seu 
grupo 

controlador



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

O pedido de retirada de patrocínio
da Refinaria ocorrerá em 31/10/09



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

A Refinaria
definiu a sua

data de
retirada:
31/10/09

A partir desta
data ficam
suspensos

novos
ingressos ao

plano,
contribuições

e
requerimentos
de benefícios

Formalização
do pedido
de retirada

Detalhes do processo de retirada
de patrocínio e aprovação da SPC
(etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Apuração da 
reserva 

de retirada 
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos 
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o 
processo de 

retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de

retirada

Prazo para
aprovação
mínimo de

120 dias úteis
(Instrução nº

30)

Pode levar
um prazo
maior em

função das
exigências da
SPC sobre o

processo

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos

participantes
opções de

recebimento
em parcela

única
ou

transferência
dos recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo

à SPC

Elaboração
dos cálculos

e documentos



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

O que acontece com seu plano
durante o processo de retirada
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Reserva de retirada e forma
de atualização

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Reserva matemática 
do benefício básico(1)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
se houver

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o 
efetivo pagamento ou transferência da seguinte 

forma:

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Reserva matemática 
do benefício básico(1)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
se houver

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o 
efetivo pagamento ou transferência da seguinte 

forma:

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de acordo com as regras
estabelecidas na legislação. É composta da reserva matemática do benefício básico e
suplementar. Se o ativo for superior às reservas, o excedente será distribuído
proporcionalmente.

(1) Calculado conforme estabelecido na resolução CPC 06/88
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Prazo para transferência ou
recebimento da reserva de retirada
após aprovação pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em

pagamento único
ou transferência

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 

ou a transferência

Participante FFMB

Até 45 dias
para comunicar

aos
participantes a
aprovação pela

SPC e o valor da
respectiva

reserva de retirada
acrescido do

excedente do ativo,
se houver

FFMB

Até 165 dias
6 meses a 2 anos 

(mínimo 120 dias úteis)

Processo de 
retirada de 
patrocínio

+
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Benefícios dos
participantes assistidos

• Os  Participantes assistidos continuarão recebendo
normalmente seu benefício, como antecipação da reserva de
retirada, até a data da aprovação do processo pela SPC (prazo
para aprovação mínimo de 120 dias úteis).

• Após a aprovação pela SPC, os participantes assistidos ou os
beneficiários, no caso de pensão por morte, poderão optar por:

Transferir a
reserva de
retirada,

descontado o
valor dos
benefícios

recebidos, para
uma entidade

aberta de
previdência da

sua escolha

opção

2
Receber a
reserva de
retirada em
pagamento

único,
descontado o

valor dos
benefícios
recebidos

opção

1



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Morte dos participantes assistidos

• Ocorrendo o falecimento do participante assistido
antes da aprovação do processo pela SPC:

– Sem beneficiários: a FFMB pagará a reserva de
retirada apurada individualmente, descontado o
valor dos benefícios recebidos, aos herdeiros legais
após a aprovação da SPC

– Com beneficiários: haverá continuidade do
pagamento do benefício como antecipação da
reserva de retirada. Após a aprovação pela SPC
seus beneficiários poderão:

Transferir a reserva de
retirada, descontado o
valor dos benefícios
recebidos, para uma
entidade aberta de
previdência da sua

escolha

opção

2

Receber a reserva de
retirada em pagamento

único, descontado o
valor dos benefícios

recebidos

opção

1
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Reflexos no plano a partir da data de
retirada de patrocínio de cada empresa
(Autopatrocinados e Diferidos)

Benefícios e 
Institutos

Contribuições

Participantes autopatrocinados - cessam as contribuições, 
exceto aquelas destinadas ao custeio administrativo

Patrocinadora – continuam efetuando as contribuições 
para o custeio administrativo

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria, 
invalidez e morte, bem como dos institutos de Resgate e 
Portabilidade

Benefícios e 
Institutos

Contribuições

Participantes autopatrocinados - cessam as contribuições, 
exceto aquelas destinadas ao custeio administrativo

Patrocinadora – continuam efetuando as contribuições 
para o custeio administrativo

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria, 
invalidez e morte, bem como dos institutos de Resgate e 
Portabilidade
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Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada
em pagamento único

opção
2

opção
1

Plano do
novo

controlador,
desde que

tenha optado
por aderir a

ele

Entidade aberta
de previdência
complementar
escolhida pelo

participante

Não é permitido transferir para
os planos das empresas, pois
não há vínculo empregatício

Quais são as opções dos participantes
Autopatrocinados e Diferidos?

� Após a aprovação da SPC os participantes Autopatrocinados 
   e Diferidos na data base de retirada terão duas opções...

�
O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de

retirada
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Prazo para transferência ou recebimento
da reserva de retirada após aprovação
pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em

pagamento único
ou transferência

para entidade
aberta

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 

ou a transferência 
para entidade aberta

Participante FFMB

Até 45 dias
para comunicar

aos
assistidos ou

beneficiários a
aprovação pela

SPC e o valor da
respectiva
reserva de

retirada

FFMB

Se o participante não
optar no prazo
estabelecido o valor
da reserva de retirada
será depositado em
seu favor

Processo de 
retirada de 
patrocínio

Até 165 dias
6 meses a 2 anos

(mínimo 120 dias úteis) +
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Tributação

Haverá 
tributação

Recebimento em
pagamento único

Imposto de Renda
(Regime Progressivo)

Não há incidência de
imposto, pois a

transferência é feita
diretamente entre as

entidades

Transferência

Ao receber benefício ou
resgate no futuro, haverá

Imposto de Renda de acordo
com sua opção no novo

plano
(Progressivo ou Regressivo)



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

1 
Quando a Refinaria  irá retirar o 
patrocínio da FFMB?? 

Braskem, Ultra e Petrobras acordaram que todas as 
patrocinadoras da FFMB deverão efetuar a retirada de 
patrocínio. Cada empresa poderá ter uma data diferente de 
retirada de patrocínio a ser definida pelo controlador. No 
caso da Refinaria, a data da retirada de patrocínio será 
31/10/2009. 

2 A FFMB será extinta? 
Sim. Após a última retirada de patrocínio e pagamento ou 
transferência dos recursos de todos os participantes, 
observando-se os demais requisitos legais. 

3 
O que significa reserva de 
retirada? 

Reserva de retirada é o valor presente do benefício do 
participante assistido, somado à parcela do superávit do 
plano, se existir, proporcional à sua reserva. 

4 

Como será corrigida a reserva de 
retirada até o seu pagamento aos 
participantes? 

A reserva de retirada referente à parcela do benefício básico 
será corrigida pelo INPC. A parcela da reserva referente ao 
benefício suplementar será corrigida pela rentabilidade dos 
investimentos do plano. 

5 
Quais serão as opções oferecidas 
aos participantes assistidos? 

Serão oferecidas duas opções após a aprovação do processo 
de retirada: 
1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou; 

2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade aberta. 

 



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

6

A FFMB ajudará na escolha de uma
entidade aberta de previdência
para os participantes que optarem
por transferir suas reservas de
retirada?

A FFMB e a Refinaria poderão ajudá-lo na escolha indicando
algumas entidades abertas. A responsabilidade pela escolha
da entidade aberta será totalmente do participante ou do
beneficiário, conforme o caso.

É recomendado que o participante analise e compare alguns
itens que compõem os programas de benefícios de entidades
abertas de previdência e que irão refletir diretamente no
valor do benefício, tais como:

���� Tábua de mortalidade;

���� Taxa de juro;

���� Taxa de carregamento;

���� Taxa de administração;

���� Formas de reajuste do benefício;

���� Histórico de rentabilidade;

���� Opções pelo regime de Imposto de Renda
(progressivo ou regressivo).



Processo de retirada de patrocínio - Refinaria

Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

7
Quando os participantes poderão
receber ou transferir a reserva de
retirada?

Após a aprovação do processo pela SPC a FFMB terá até 45
dias para lhe apresentar as opções. Você terá até 60 dias para
exercer formalmente sua opção à FFMB. A FFMB realizará o
pagamento ou a transferência no prazo de 60 dias a contar do
recebimento da sua opção. As reservas de retirada apuradas
individualmente no plano serão atualizadas durante o período
de sua apuração até o efetivo pagamento ou transferência.

8

Haverá tributação no recebimento
em pagamento único ou na
transferência para outra
entidade?

No recebimento do pagamento único haverá tributação de
Imposto de Renda de acordo com a tabela progressiva.
No caso de transferência para outra entidade de previdência
não haverá nenhuma tributação, sendo o valor transferido
integralmente.
Ao receber o benefício na outra entidade de previdência
haverá a tributação de acordo com forma escolhida pelo
participante no plano receptor (regressivo ou progressivo).
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

9 

O participante pode resgatar 
parte da reserva de retirada e 
transferir a outra parte para outra 
entidade? 

Não. Somente será permitida a transferência ou o resgate 
total da reserva de retirada. 

10 

Se o participante assistido morrer, 
como fica o pagamento do 
benefício? 

Se o assistido não tiver beneficiários, a FFMB pagará o valor 
apurado individualmente aos herdeiros legais após a 
aprovação da SPC. 

Se houver beneficiários, haverá continuidade do pagamento 
do benefício como antecipação da reserva de retirada. Após a 
aprovação pela SPC seus beneficiários poderão: 
� 1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou; 

� 2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade 
 aberta de previdência. 

11 

Ocorrendo a retirada de 
patrocinadoras, os benefícios 
continuarão sendo pagos 
normalmente? 

Sim. Os benefícios de renda continuada iniciados até a data-
base de retirada de patrocínio continuarão a serem pagos até 
a aprovação pela SPC.  

12 

Em caso de óbito do participante 
quem receberá a reserva de 
retirada? 

A FFMB pagará aos herdeiros legais mediante apresentação de 
alvará judicial específico 

 



Processo de retirada de patrocínio - plano FFMB Braskem

Controladora  Participantes
Braskem             Assistidos

      Autopatrocinados
      Diferidos (BPD e BDD)



Processo de retirada de patrocínio - plano FFMB Braskem

Agenda

• Conceitos gerais

• Estrutura da aquisição do Grupo Ipiranga e
distribuição das empresas nos novos controladores

• Estrutura da FFMB

• Reflexos na FFMB

• Retirada de patrocínio

• O que acontece com seu benefício ocorrendo o
processo de retirada de patrocínio
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Conceitos gerais

Participantes Assistidos são os participantes ou beneficiários que
recebem benefício de prestação mensal do plano.

Participantes Ativos são os empregados das patrocinadoras que
optaram pelo plano.

Participantes Autopatrocinados são os ex-empregados da
patrocinadora que na data do término do vínculo empregatício optaram
por continuar no plano assumindo cumulativamente as suas contribuições
e a da patrocinadora.

Participantes Diferidos (BPD / BDD) são os ex-empregados da
patrocinadora que optaram por permanecer no plano para receber seu
benefício quando completar as elegibilidades exigidas no regulamento do
plano.

SPC - Secretaria da Previdência Complementar é o órgão vinculado
ao Ministério da Previdência Social responsável pela autorização para
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos fundos de
pensão.
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Estrutura da aquisição

O Grupo Ipiranga
foi adquirido por

novos controladores

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

Grupo 
Ipiranga
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Distribuição da Empresa

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/ PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIO GRANDE REFINARIA

FFMB

Cisão da CBPI com transferência 
da parte cindida para a ALVO 
Distribuidora de Combustíveis

Transferência da 
ALVO para a 

Petrobras

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/ PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIO GRANDE REFINARIA

FFMB

Cisão da CBPI com transferência 
da parte cindida para a ALVO 
Distribuidora de Combustíveis

Transferência da 
ALVO para a 

Petrobras
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Estrutura vigente da FFMB
Regras de solidariedade

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de 
Aposentadoria

� Mesmo percentual de  
contribuição para todas as 
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica 
nos seguintes itens:

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de 
Aposentadoria

� Mesmo percentual de  
contribuição para todas as 
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica 
nos seguintes itens:

• De acordo com o convênio de adesão
firmado entre as empresas e a FFMB e
o Estatuto da FFMB não há
solidariedade nos casos de retirada de
patrocínio

• As patrocinadoras não terão quaisquer
obrigações de cobertura dos
benefícios oriundos da patrocinadora
retirante
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Reflexos na FFMB

Braskem

Grupo Ultra

Petrobrás

Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do 
processo de retirada 
de patrocínio e envio 

para aprovação da 
Secretaria da 
Previdência 

Suplementar (SPC)

Aprovação do 
processo de retirada 
de patrocínio  pela 

SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Opções dos
assistidos 

pelo recebimento 
da reserva de 

retirada na forma 
de pagamento 
único ou pela 
transferência 
deste recurso 

para uma 
entidade aberta 
de previdência

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras 
manterão a

solidariedade 
apenas

dentro do seu 
grupo 

controlador

Braskem

Grupo Ultra

Petrobrás

Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do 
processo de retirada 
de patrocínio e envio 

para aprovação da 
Secretaria da 
Previdência 

Suplementar (SPC)

Aprovação do 
processo de retirada 
de patrocínio  pela 

SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Opções dos
assistidos 

pelo recebimento 
da reserva de 

retirada na forma 
de pagamento 
único ou pela 
transferência 
deste recurso 

para uma 
entidade aberta 
de previdência

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras 
manterão a

solidariedade 
apenas

dentro do seu 
grupo 

controlador
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A data-base de retirada de
patrocínio da Braskem será

30/06/09
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Detalhes do processo de retirada
de patrocínio e aprovação da SPC
(etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Formalização
do pedido
de retirada

A Braskem
definiu a sua

data de
retirada:
30/06/09

A partir desta
data ficam
suspensas

novas
contribuições

e requerimento
de benefícios

Apuração da
reserva

de retirada
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o
processo de

retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de

retirada

Prazo para
aprovação

mínimo de 120
dias úteis

(Instrução nº 30)

Pode levar um
prazo maior em

função das
exigências da
SPC sobre o

processo

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos

participantes
opções de

recebimento
em parcela

única
ou

transferência
de recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo

à SPC

Elaboração
dos cálculos

e documentos



Processo de retirada de patrocínio - plano FFMB Braskem

O que acontece com seu plano
ocorrendo o processo

de retirada de patrocínio
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Reserva de retirada e forma
de atualização

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Reserva matemática 
do benefício básico(1)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
se houver

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o 
efetivo pagamento ou transferência da seguinte 

forma:

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Reserva matemática 
do benefício básico(1)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
se houver

Reserva matemática 
do benefício 
suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o 
efetivo pagamento ou transferência da seguinte 

forma:

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de acordo com as regras
estabelecidas na legislação. É composta da reserva matemática do benefício básico e
suplementar. Se o ativo for superior às reservas, o excedente será distribuído
proporcionalmente.

(1) Calculado conforme estabelecido na resolução CPC 06/88
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Benefícios dos
participantes assistidos

• Os  Participantes assistidos continuarão recebendo
normalmente seu benefício, como antecipação da reserva de
retirada, até a data da aprovação do processo pela SPC (prazo
para aprovação mínimo de 120 dias úteis).

• Após a aprovação pela SPC, os participantes assistidos ou os
beneficiários, no caso de pensão por morte, poderão optar por:

Transferir a
reserva de
retirada,

descontado o
valor dos
benefícios

recebidos, para
uma entidade

aberta de
previdência da

sua escolha

opção

2

Receber a reserva
de retirada em

pagamento único,
descontado o

valor dos
benefícios
recebidos

opção

1
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Morte dos participantes assistidos

• Ocorrendo o falecimento do participante assistido
antes da aprovação do processo pela SPC:

– Sem beneficiários: a FFMB pagará a reserva de
retirada apurada individualmente, descontado o
valor dos benefícios recebidos, aos herdeiros legais
após a aprovação da SPC

– Com beneficiários: haverá continuidade do
pagamento do benefício como antecipação da
reserva de retirada. Após a aprovação pela SPC
seus beneficiários poderão:

Transferir a reserva de
retirada, descontado o
valor dos benefícios
recebidos, para uma
entidade aberta de
previdência da sua

escolha

opção

2

Receber a reserva de
retirada em pagamento

único, descontado o
valor dos benefícios

recebidos

opção

1
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Reflexos no plano a partir da data de
retirada de patrocínio de cada empresa
(Autopatrocinados e Diferidos)

Benefícios e 
Institutos

Contribuições

Participantes autopatrocinados - cessam as contribuições, 
exceto aquelas destinadas ao custeio administrativo

Patrocinadora – continuam efetuando as contribuições 
para o custeio administrativo

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria, 
invalidez e morte, bem como dos institutos de Resgate e 
Portabilidade

Benefícios e 
Institutos

Contribuições

Participantes autopatrocinados - cessam as contribuições, 
exceto aquelas destinadas ao custeio administrativo

Patrocinadora – continuam efetuando as contribuições 
para o custeio administrativo

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria, 
invalidez e morte, bem como dos institutos de Resgate e 
Portabilidade
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Quais são as opções dos
participantes Autopatrocinados
e Diferidos?

�  Após a aprovação da SPC os participantes Autopatrocinados
   e Diferidos na data base de retirada terão duas opções...

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção
2

opção
1

Plano
ODEPREV,
desde que

tenha optado
por aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

Não é permitido transferir para o
plano da empresa, pois não há

vínculo empregatício

�
O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de

retirada
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Prazo para transferência ou recebimento
da reserva de retirada após aprovação
pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em

pagamento único
ou transferência

para entidade
aberta

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 

ou a transferência 
para entidade aberta

Participante FFMB

Até 45 dias
para comunicar

aos
assistidos ou

beneficiários a
aprovação pela

SPC e o valor da
respectiva
reserva de

retirada

FFMB

Se o participante não
optar no prazo
estabelecido o valor da
reserva de retirada será
depositado em seu favor

Processo de 
retirada de 
patrocínio

Até 165 diasMínimo de 120 dias +
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Tributação

Haverá 
tributação

Recebimento em
pagamento único

Imposto de Renda
(Regime Progressivo)

Não há incidência de
imposto, pois a

transferência é feita
diretamente entre as

entidades

Transferência

Ao receber benefício ou
resgate no futuro, haverá

Imposto de Renda de acordo
com sua opção no novo

plano
(Progressivo ou Regressivo)
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Perguntas Freqüentes
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

1 
As empresas irão retirar o 
patrocínio da FFMB? 

Sim. Haverá um processo de retirada de patrocínio das 
empresas. Cada empresa poderá ter uma data diferente de 
retirada de patrocínio, pois será definida pelo novo 
controlador. 

2 A FFMB será extinta? 
Sim. Após a última retirada de patrocínio e pagamento ou 
transferência dos recursos de todos os participantes, 
observando-se os demais requisitos legais. 

3 
O que significa reserva de 
retirada? 

Reserva de retirada é o valor presente do benefício do 
participante assistido, somado à parcela do superávit do 
plano, se existir, proporcional à sua reserva. 

4 
Como será corrigida a reserva de 
retirada até o seu pagamento aos 
participantes? 

A reserva de retirada referente à parcela do benefício básico 
será corrigida pelo INPC. A parcela da reserva referente ao 
benefício suplementar será corrigida pela rentabilidade dos 
investimentos do plano. 

5 
Quais serão as opções oferecidas 
aos participantes assistidos? 

Serão oferecidas duas opções após a aprovação do 
processo de retirada: 
1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou; 

2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade aberta. 
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

6 

A FFMB ajudará na escolha de 
uma entidade aberta de 
previdência para os participantes 
que optarem por transferir suas 
reservas de retirada? 

 

A FFMB poderá ajudá-lo na escolha indicando algumas 
entidades abertas. A responsabilidade pela escolha da 
entidade aberta será totalmente do participante ou do 
beneficiário, conforme o caso. 

É recomendado que o participante analise e compare alguns 
itens que compõem os programas de benefícios de 
entidades abertas de previdência e que irão refletir 
diretamente no valor do benefício, tais como:  

���� Tábua de mortalidade; 

���� Taxa de juro; 

���� Taxa de carregamento; 

���� Taxa de administração; 

���� Formas de reajuste do benefício; 

���� Histórico de rentabilidade; 

���� Opções pelo regime de Imposto de Renda  
(progressivo ou regressivo). 
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

7
Quando os participantes poderão
receber ou transferir a reserva de
retirada?

Após a aprovação do processo pela SPC a FFMB terá até 45
dias para lhe apresentar as opções. Você terá até 60 dias para
exercer formalmente sua opção à FFMB. A FFMB realizará o
pagamento ou a transferência no prazo de 60 dias a contar do
recebimento da sua opção. As reservas de retirada apuradas
individualmente no plano serão atualizadas durante o período
de sua apuração até o efetivo pagamento ou transferência.

8

Haverá tributação no recebimento
em pagamento único ou na
transferência para outra
entidade?

No recebimento do pagamento único haverá tributação de
Imposto de Renda de acordo com a tabela progressiva.
No caso de transferência para outra entidade de previdência
não haverá nenhuma tributação, sendo o valor transferido
integralmente.
Ao receber o benefício na outra entidade de previdência
haverá a tributação de acordo com forma escolhida pelo
participante no plano receptor (regressivo ou progressivo).
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Perguntas Freqüentes –
Participantes Assistidos

9 

O participante pode resgatar 
parte da reserva de retirada e 
transferir a outra parte para outra 
entidade? 

Não. Somente será permitida a transferência ou o resgate 
total da reserva de retirada. 

10 
Se o participante assistido 
morrer, como fica o pagamento 
do benefício? 

Se o assistido não tiver beneficiários, a FFMB pagará o valor 
apurado individualmente aos herdeiros legais após a 
aprovação da SPC. 

Se houver beneficiários, haverá continuidade do pagamento 
do benefício como antecipação da reserva de retirada. Após 
a aprovação pela SPC seus beneficiários poderão: 
� 1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, 

ou; 

� 2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade 
 aberta de previdência. 

11 

Ocorrendo a retirada de 
patrocinadoras, os benefícios 
continuarão sendo pagos 
normalmente? 

Sim. Os benefícios de renda continuada iniciados até a data-
base de retirada de patrocínio continuarão a serem pagos 
até a aprovação pela SPC.  
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Controladora  Participantes
Braskem             Ativos
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Agenda

• Conceitos gerais

• Estrutura da aquisição do Grupo Ipiranga e
distribuição das empresas nos novos controladores

• Estrutura da FFMB

• Reflexos na FFMB

• Retirada de patrocínio

• O que acontece com seu plano durante o processo de
retirada

• Opções dos participantes após a aprovação do
processo de retirada de patrocínio pela SPC
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Conceitos gerais

Participantes Ativos são os empregados das patrocinadoras que
optaram pelo plano.

Participantes Autopatrocinados são os ex-empregados da
patrocinadora que na data do término do vínculo empregatício optaram
por continuar no plano assumindo cumulativamente as suas contribuições
e a da patrocinadora.

Participantes Diferidos (BPD / BDD) são os ex-empregados da
patrocinadora que optaram por permanecer no plano para receber seu
benefício quando completar as elegibilidades exigidas no regulamento do
plano.

Participantes Assistidos são os participantes ou beneficiários que
recebem benefício de prestação mensal do plano.

SPC - Secretaria da Previdência Complementar é o órgão vinculado
ao Ministério da Previdência Social responsável pela autorização para
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos fundos de
pensão.
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Estrutura da aquisição

O Grupo Ipiranga
foi adquirido por

novos controladores

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

Grupo 
Ipiranga
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Distribuição de empresas

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIO GRANDE REFINARIA FFMB

Cisão da CBPI com
transferência da parte cindida
para a ALVO Distribuidora de

Combustíveis

Transferência da
ALVO para a

Petrobras
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Estrutura vigente da FFMB
Regras de solidariedade

• De acordo com o convênio de adesão
firmado entre as empresas e a FFMB e
o Estatuto da FFMB não há
solidariedade nos casos de retirada de
patrocínio

• As patrocinadoras não terão quaisquer
obrigações de cobertura dos
benefícios oriundos da patrocinadora
retirante

Solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de
Aposentadoria

� Mesmo percentual de
contribuição para todas as
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica
nos seguintes itens:
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Reflexos na FFMB

Braskem

Grupo Ultra

Petrobras

Refinaria
FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Odeprev (para IPQ)

Ultraprev

Petros 2

Elaboração do
processo de retirada de
patrocínio e envio para

aprovação da SPC

Aprovação do
processo de
retirada de

patrocínio  pela
SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

a definir

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Na data da retirada
será oferecido o
plano do novo

controlador aos
participantes ativos

Opções dos
participantes

pelo recebimento
da reserva de

retirada na forma
de pagamento

único ou
pela

transferência
deste valor para

outro plano

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras
manterão a

solidariedade
apenas

dentro do seu
grupo

controlador
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A data-base de retirada de
patrocínio da Braskem será

30/06/09
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Detalhes do processo de retirada
de patrocínio e aprovação da SPC
(etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Formalização
do pedido
de retirada

A Braskem
definiu a sua

data de
retirada:
30/06/09

A partir desta
data ficam
suspensos

novas
contribuições

e requerimento
de benefícios

Apuração da
reserva

de retirada
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o
processo de

retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de

retirada

Prazo para
aprovação

míinimo de 120
dias úteis

(Instrução nº 30)

Pode levar um
prazo maior em

função das
exigências da
SPC sobre o

processo

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos

participantes
opções de

recebimento
em parcela

única
ou

transferência
de recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo

à SPC

Elaboração
dos cálculos

e documentos
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O que acontece com seu plano
durante o processo de retirada
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Reflexos no plano a partir da data de
retirada de patrocínio de cada
empresa

Benefícios

Contribuições
Participantes - cessam as contribuições

Patrocinadora - cessam as contribuições, exceto aquelas
para o custeio administrativo

Desligamentos

Antes da aprovação de 
retirada de patrocínio pela SPC

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria,
invalidez e morte aos participantes que ainda não são
assistidos

Cessa a concessão dos institutos de Resgate,
Portabilidade, Autopatrocínio e Diferido

Os participantes que se desligarem da patrocinadora a
partir de 1/7/2009 até a aprovação pela SPC poderão, a seu
critério, solicitar o resgate do saldo de suas contribuições
como antecipação, desde que autorizado pela SPC

A parcela remanescente da sua reserva, se existir, será
paga na forma de pagamento único após aprovação do
processo pela SPC
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Reserva de retirada e forma
de atualização

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de acordo com as
regras estabelecidas na legislação. É composta do saldo de conta dos
participantes e da reserva matemática do benefício básico. Se o ativo for
superior às reservas, o excedente será distribuído proporcionalmente.

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Saldo de conta
(suplementar)

Reserva matemática
do benefício básico(1)

(inclui reserva de
poupança)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
 se houver Saldo de conta 

suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o
efetivo pagamento ou transferência da seguinte

forma:

(1) Calculado conforme estabelecido
na resolução CPC 06/88
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Prazo para transferência ou
recebimento da reserva de retirada
após aprovação pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em

pagamento único
ou transferência

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 

ou a transferência

Participante FFMB

Até 45 dias
para comunicar

aos
participantes a
aprovação pela

SPC e o valor da
respectiva

reserva de retirada
acrescido do

excedente do ativo,
se houver

FFMB

Até 165 diasminimo 120 dias uteis

Processo de 
retirada de 
patrocínio

+
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Opções dos participantes após
a aprovação do processo

de retirada de patrocínio pela SPC
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Quais são as opções dos
participantes ativos?

�  Após a aprovação da SPC os participantes ativos ou autopatrocinados do 
   novo plano terão duas opções...

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção

2
opção

1

ouPlano
ODEPREV

(para egressos
da IPQ) , desde

que tenha
optado por
aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de
retirada



Processo de retirada de patrocínio - plano FFMB Braskem

Detalhes do processo de retirada
de patrocínio e aprovação da SPC
(etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Formalização
do pedido
de retirada

A Braskem
definiu a sua

data de
retirada:
30/06/09

A partir desta
data ficam
suspensos

novas
contribuições

e requerimento
de benefícios

Apuração da
reserva

de retirada
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o
processo de

retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de

retirada

Prazo para
aprovação de
120 dias úteis

(Instrução nº 30)

Pode levar um
prazo maior em

função das
exigências da
SPC sobre o

processo

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos

participantes
opções de

recebimento
em parcela

única
ou

transferência
de recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo

à SPC

Elaboração
dos cálculos

e documentos
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Quais são as opções dos
participantes Autopatrocinados
e Diferidos?

�  Após a aprovação da SPC os participantes Autopatrocinados
   e Diferidos na data base de retirada terão duas opções...

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção
2

opção
1

Plano
ODEPREV,
desde que

tenha optado
por aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

Não é permitido transferir para o
plano da empresa, pois não há

vínculo empregatício

�
O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de

retirada
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Tributação

Haverá 
tributação

Recebimento em
pagamento único

Imposto de Renda
(Regime Progressivo)

Não há incidência de
imposto, pois a

transferência é feita
diretamente entre as

entidades

Transferência

Ao receber benefício ou resgate
no futuro, haverá Imposto de

Renda de acordo com sua
opção no novo plano

(Progressivo ou Regressivo)
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Participantes

Empresa Ativos Assistidos Diferidos Autopatrocinados Totais
Braskem/IPQ 395 33 35 6 469
IQAG 4 0 0 0 4
ISATEC 35 9 1 0 45
IQ - quantiQ 206 6 (**) 6 2 220
Totais 640 48 42 8 738
(*) não inclui participantes em manutenção

(**) nº de processos, totalizando 9 beneficiários

PARTICIPANTES BRASKEM EM 03/2009
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Perguntas Frequentes
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

1 
Quando a Braskem irá retirar o 
patrocínio da FFMB? 

Braskem, Ultra e Petrobras acordaram que todas as 
patrocinadoras da FFMB deverão efetuar a retirada de 
patrocínio. Cada empresa poderá ter uma data diferente de 
retirada de patrocínio a ser definida pelo controlador. No 
caso da Braskem, a data da retirada de patrocínio será 
30/06/2009. 

2 A FFMB será extinta? 
Sim. Após a última retirada de patrocínio e pagamento ou 
transferência dos recursos de todos os participantes, 
observando-se os demais requisitos legais. 

3 

Como ficam as contribuições ao plano 
após a solicitação de retirada de 
patrocínio? 

As contribuições cessam a partir da solicitação de retirada de 
patrocínio. As patrocinadoras e autopatrocinados continuarão 
efetuando somente as contribuições para o custeio 
administrativo do plano até a finalização do processo de 
retirada de patrocínio. 

4 O que significa reserva de retirada? 

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de 
acordo com as regras estabelecidas na legislação. É composta 
do saldo de conta dos participantes e da reserva matemática 
do benefício básico. Havendo excedente do ativo líquido este 
será distribuído proporcionalmente. 
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

5 

Como será corrigida a reserva de 
retirada até o seu pagamento aos 
participantes ou transferência? 

A reserva de retirada referente à parcela do benefício básico 
será corrigida pelo INPC. A parcela da reserva referente ao 
saldo de conta suplementar será corrigida pela rentabilidade 
dos investimentos do plano.  

6 

Quais serão as opções oferecidas aos 
participantes ativos, 
autopatrocinados e diferidos (BPD e 
BDD)? 

Serão oferecidas duas opções após a aprovação do processo de 
retirada: 

� 1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou; 

� 2.1. Ativos - Transferir a reserva de retirada para o plano 
ODEPREV (para egressos da IPQ )  ou para qualquer 
entidade aberta de previdência.  

� 2.2. Autopatrocinados, BPD e BDD - Transferir a reserva de 
retirada para uma entidade aberta de previdência. 

Os participantes que se desligarem da patrocinadora antes da 
aprovação pela SPC poderão, a seu critério, solicitar o resgate 
do saldo de suas contribuições como antecipação, desde que 
autorizado pela SPC.  
A parcela remanescente da sua reserva será paga após 
aprovação do processo pela SPC. 
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

7 

A FFMB ajudará na escolha de uma 
entidade aberta de previdência para 
os participantes ativos, 
autopatrocinados, e diferidos que 
optarem por transferir suas reservas 
de retirada? 

 

A FFMB poderá ajudá-lo na escolha indicando algumas 
entidades abertas. A responsabilidade pela escolha da 
entidade aberta será totalmente do participante. 

É recomendado que o participante analise e compare alguns 
itens que compõem os programas de benefícios de 
entidades abertas de previdência e que irão refletir 
diretamente no valor do benefício, tais como: 

���� Tábua de mortalidade; 

���� Taxa de juro; 

���� Taxa de carregamento; 

���� Taxa de administração; 

���� Formas de reajuste do benefício; 

���� Histórico de rentabilidade; 

���� Opções pelo regime de Imposto de Renda (progressivo 
ou regressivo). 
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

8
Quando os participantes poderão
receber ou transferir a reserva de
retirada?

Após a aprovação do processo pela SPC, que no mínimo pode
durar 120 dias úteis, a FFMB terá até 45 dias para lhe
apresentar as opções. Você terá até 60 dias para exercer
formalmente sua opção à FFMB. A FFMB realizará o
pagamento ou a transferência no prazo de 60 dias a contar do
recebimento da sua opção. As reservas de retirada apuradas
individualmente no plano serão atualizadas durante o período
de sua apuração até o efetivo pagamento ou transferência.

9
Haverá tributação no recebimento da
reserva de retirada à vista ou na
transferência para outra entidade?

No recebimento da reserva de retirada à vista
haverátributação de Imposto de Renda de acordo com a
tabela progressiva.
No caso de transferência para outra entidade de previdência
não haverá nenhuma tributação, sendo o valor da reserva de
retirada transferido integralmente pela FFMB.
Ao receber o benefício na outra entidade de previdência
haverá a tributação de acordo com forma escolhida pelo
participante no plano receptor (regressivo ou progressivo).
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

10 
O participante pode resgatar parte da 
reserva de retirada e transferir a 
outra parte para outra entidade? 

Não. Somente será permitida a transferência ou o resgate 
total da reserva de retirada. 

11 
O participante já elegível a um 
benefício pelo plano pode requerê-lo 
imediatamente? 

Sim. Todos os participantes que já são elegíveis a um 
benefício pela FFMB poderão requerer seu benefício até a 
data definida para a retirada de patrocínio, desde que, na 
data de requerimento do benefício tenha o seu vínculo 
empregatício interrompido com a patrocinadora. 

12 

O participante que se tornaria 
elegível ao recebimento de benefício 
após a data de retirada de patrocínio 
poderá requerer seu benefício? 

Não. Após da data da retirada de patrocínio cessam as 
concessões de benefícios pelo plano. O participante poderá 
optar por receber a reserva de retirada em pagamento único 
ou transferi-la para outra entidade de previdência somente 
após a aprovação pela SPC. 
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Perguntas Freqüentes: Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Diferidos
(BPD e BDD)

13  

Ocorrendo a retirada de 
patrocinadoras, os benefícios e 
resgates continuarão sendo pagos 
normalmente? 

Somente os benefícios de renda continuada iniciados até 
a data-base de retirada de patrocínio continuarão a serem 
pagos até a aprovação pela SPC.  

Mediante prévia autorização da SPC da solicitação que será 
feita pela FFMB, os participantes que se desligarem da 
patrocinadora poderão receber sua reserva de poupança e o 
saldo de suas contribuições ao suplementar, como 
antecipação. Esta autorização da SPC poderá se estender 
também aos participantes que em 30/06/2009 detenham a 
condição de autopatrocinados ou de benefício proporcional 
diferido. 
A parcela remanescente da sua reserva de retirada calculada 
atuarialmente será paga após aprovação do processo pela 
SPC. 

14 

É possível aderir ao novo plano do 
novo controlador sem transferir a 
reserva de retirada do atual plano? 

Sim. Você pode aderir ao novo plano e receber sua reserva de 
retirada após aprovação da SPC. 

15 

Sou participante do plano e nunca fiz 
contribuições. Mesmo assim terei algo 
a receber? Quanto? 

Sim. Você receberá a sua reserva de retirada calculada 
atuarialmente. O valor será informado após a aprovação pela 
SPC.  

16 
Em caso de óbito do participante 
quem receberá a reserva de retirada? 

A FFMB pagará aos herdeiros legais mediante apresentação de 
alvará judicial específico 

 



Idade Homens Mulheres
55 26,7692 30,8297

56 25,9276 29,9176

57 25,0916 29,0106

58 24,2609 28,1088

59 23,4354 27,2124

60 22,6153 26,3219

61 21,8013 25,4377

62 20,9944 24,5607

63 20,1959 23,6917

64 19,4075 22,8315

65 18,6307 21,9806

66 17,8667 21,1393

67 17,1169 20,3076

68 16,3822 19,4853

69 15,6637 18,6718

70 14,9620 17,8675

71 14,2778 17,0731

72 13,6115 16,2897

73 12,9634 15,5191

74 12,3334 14,7630

75 11,7220 14,0231

76 11,1296 13,3009

77 10,5567 12,5976

78 10,0040 11,9143

79 9,4722 11,2517

80 8,9619 10,6109

Parâmetros utilizados no cálculo de Fator Atuarial:

1) Idade e sexo dos participantes;

3) Taxa de juros: 6%.

Expectativas de Vida

Dados sobre expectativas de vida para algumas 

idades utilizadas nas avaliações

Ressaltamos, entretanto, que a reserva matemática é calculada

considerando o fator atuarial e que a expectativa de vida é apenas um

dos componentes adotados para determinação desse fator. 

2) Tábua de Mortalidade Geral: AT-83 desagravada em 10%, constituída 

com base na Tábua de Mortalidade AT-1983 Basic e segregada por 

sexo;
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Fundação Francisco Martins BastosFundação Francisco Martins BastosFundação Francisco Martins BastosFundação Francisco Martins Bastos

Participantes
Assistidos
Autopatrocinados
Diferidos (BPD E BDD)

Controladora
Grupo Ultra

Informações gerais

Julho de 2008
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Participantes Assistidos

AgendaAgendaAgendaAgenda

� Conceitos gerais

� Estrutura da aquisição do Grupo Ipiranga e distribuição das
empresas nos novos controladores

� Estrutura da FFMB

� Reflexos na FFMB

� Retirada de patrocínio

� O que acontece com seu benefício ocorrendo o processo de
retirada de patrocínio
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Participantes Assistidos

Conceitos geraisConceitos geraisConceitos geraisConceitos gerais

Participantes Assistidos são os participantes ou beneficiários que
recebem benefício de prestação mensal do plano.

Participantes Autopatrocinados são os ex-empregados da
patrocinadora que na data do término do vínculo empregatício optaram
por continuar no plano assumindo cumulativamente as suas contribuições
e a da patrocinadora.

Participantes Diferidos (BPD / BDD) são os ex-empregados da
patrocinadora que optaram por permanecer no plano para receber seu
benefício quando completar as elegibilidades exigidas no regulamento do
plano.

SPC - Secretaria da Previdência Complementar é o órgão vinculado ao
Ministério da Previdência Social responsável pela autorização para
constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos fundos de
pensão.
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Participantes Assistidos

Estrutura da aquisiçãoEstrutura da aquisiçãoEstrutura da aquisiçãoEstrutura da aquisição

O Grupo Ipiranga
foi adquirido por

novos controladores

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

Grupo 
Ipiranga
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Participantes Assistidos

Distribuição de empresasDistribuição de empresasDistribuição de empresasDistribuição de empresas

DPPI
CBPI
TROPICAL
ISA-SUL
EMCA
ILL
AM/PM
SAMEISA
SEI

IQ
IQ ARMAZÉNS GERAIS
ISATEC
IPIRANGA PETROQUÍMICA

ALVO (CONEN)
IASA

Grupo Ultra

Braskem

Petrobras

REFINARIA
RIO GRANDE REFINARIA FFMB

Cisão da CBPI com
transferência da parte cindida
para a ALVO Distribuidora de

Combustíveis

Transferência da
ALVO para a
Petrobras
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Participantes Assistidos

Solidariedade

Estrutura vigente da FFMB – regras de solidariedadeEstrutura vigente da FFMB – regras de solidariedadeEstrutura vigente da FFMB – regras de solidariedadeEstrutura vigente da FFMB – regras de solidariedade

FFMB

Grupo 
Ipiranga

Plano de
Aposentadoria

� Mesmo percentual de
contribuição para todas as
empresas

� Obrigação relacionada à
cobertura de benefícios

A solidariedade se aplica
nos seguintes itens:

� De acordo com o convênio de adesão
firmado entre as empresas e a FFMB e o
Estatuto da FFMB não há solidariedade
nos casos de retirada de patrocínio

� As patrocinadoras não terão quaisquer
obrigações de cobertura dos benefícios
oriundos da patrocinadora retirante
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Participantes Assistidos

Reflexos na FFMBReflexos na FFMBReflexos na FFMBReflexos na FFMB

Braskem

Grupo Ultra

Petrobrás

Refinaria

FFMB

Etapa 1
Quebra de 

solidariedade

Elaboração do
processo de retirada
de patrocínio e envio
para aprovação da

Secretaria da
Previdência

Suplementar (SPC)

Aprovação do
processo de retirada
de patrocínio  pela

SPC

Etapa 2
Retirada 

de patrocínio

FFMB

Etapa 3
Aprovação pelo 
governo (SPC)

Opções dos
assistidos

pelo recebimento
da reserva de

retirada na forma
de pagamento
único ou pela
transferência
deste recurso
para uma

entidade aberta
de previdência

Etapa 4
Opções dos 
participantes

FFMB

Patrocinadoras
manterão a
solidariedade

apenas
dentro do seu

grupo
controlador
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Participantes Assistidos

Formalização
do pedido
de retirada

Detalhes do processo de retirada de patrocínioDetalhes do processo de retirada de patrocínioDetalhes do processo de retirada de patrocínioDetalhes do processo de retirada de patrocínio
e aprovação da SPC (etapas 2, 3 e 4 anteriores)e aprovação da SPC (etapas 2, 3 e 4 anteriores)e aprovação da SPC (etapas 2, 3 e 4 anteriores)e aprovação da SPC (etapas 2, 3 e 4 anteriores)

Cada grupo
Controlador
definirá a sua

data de
retirada

A partir desta
data ficam
suspensos
novos

ingressos ao
plano,

contribuições e
requerimentos
de benefícios

Apuração da 
reserva 

de retirada 
individual
 (cálculos
atuariais)

e elaboração
dos

documentos 
para o

processo
de retirada

A FFMB
encaminha o 
processo de 
retirada à SPC
 para análise
e aprovação

SPC aprova o
processo de
retirada

Prazo para
aprovação não
previsto em lei.

Pode levar de
6 meses a

2 anos para ser
aprovado, de
acordo com
experiências
semelhantes

A FFMB
comunica a
aprovação e
oferece aos
participantes
opções de
recebimento
em parcela

única
ou

transferência
dos recursos

Comunicação
da aprovação

aos
participantes

Aprovação
final

pela SPC

Envio do
processo
à SPC

Elaboração
dos cálculos
e documentos
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O que acontece com seu plano ocorrendoO que acontece com seu plano ocorrendoO que acontece com seu plano ocorrendoO que acontece com seu plano ocorrendo
o processoo processoo processoo processo

de retirada de patrocíniode retirada de patrocíniode retirada de patrocíniode retirada de patrocínio
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Participantes Assistidos

Reserva de retirada e forma de atualizaçãoReserva de retirada e forma de atualizaçãoReserva de retirada e forma de atualizaçãoReserva de retirada e forma de atualização

Reserva de retirada é o valor calculado individualmente de acordo com as regras
estabelecidas na legislação. É composta da reserva matemática do benefício básico e
suplementar. Se o ativo for superior às reservas, o excedente será distribuído
proporcionalmente.

atualizado 
pelo INPC

atualizado pelo
retorno de 

investimentos

Reserva matemática 
do benefício básico

Reserva matemática
do benefício
suplementar

Reserva matemática
do benefício básico(1)

Valor da 
reserva 

de retirada
+=

+

Excedente,
 se houver Reserva matemática 

do benefício 
suplementar

Será atualizado desde a data da retirada até o
efetivo pagamento ou transferência da seguinte

forma:

(1) Calculado conforme estabelecido na resolução CPC 06/88
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Participantes Assistidos

Benefícios dos participantes assistidosBenefícios dos participantes assistidosBenefícios dos participantes assistidosBenefícios dos participantes assistidos

� Participantes assistidos continuarão recebendo normalmente
seu benefício até a data da aprovação do processo pela SPC
(que pode durar de 6 meses a 2 anos, de acordo com experiências semelhantes)

� Após a aprovação pela SPC, os participantes assistidos ou os
beneficiários, no caso de pensão por morte, poderão optar por:

Transferir a
reserva de
retirada,

descontado o
valor dos
benefícios

recebidos, para
uma entidade

aberta de
previdência da

sua escolha

opção

2

Receber a reserva
de retirada em

pagamento único,
descontado o

valor dos
benefícios
recebidos

opção

1
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Participantes Assistidos

Morte dos participantes assistidosMorte dos participantes assistidosMorte dos participantes assistidosMorte dos participantes assistidos

� Ocorrendo o falecimento do participante assistido antes
da aprovação do processo pela SPC:

� Sem beneficiários: a FFMB pagará a reserva de
retirada apurada individualmente, descontado o valor
dos benefícios recebidos, aos herdeiros legais após a
aprovação da SPC

� Com beneficiários: o pagamento do benefício será
suspenso. Após a aprovação pela SPC seus
beneficiários poderão:

Transferir a reserva de
retirada, descontado o
valor dos benefícios
recebidos, para uma
entidade aberta de
previdência da sua

escolha

opção

2

Receber a reserva de
retirada em pagamento

único, descontado o
valor dos benefícios

recebidos

opção

1
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Participantes Assistidos

Reflexos no plano a partir da data de retirada de patrocínio de cada
empresa (Autopatrocinados e Diferidos)

Benefícios e 
Institutos

Contribuições

Participantes autopatrocinados - cessam as
contribuições, exceto aquelas destinadas ao custeio
administrativo

Patrocinadora – continuam efetuando as contribuições
para o custeio administrativo

Cessa a concessão dos benefícios de aposentadoria,
invalidez e morte, bem como dos institutos de Resgate e
Portabilidade
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Participantes Assistidos

Transferir o valor da
reserva retirada para ...

Receber o valor
 da reserva de retirada em

pagamento único

opção
2

opção
1

Plano do novo
controlador,
desde que

tenha optado
por aderir a ele

Entidade
aberta de

previdência
complementar
escolhida pelo

participante

Não é permitido transferir para os
planos das empresas, pois não

há vínculo empregatício

Quais são as opções dos participantes AutopatrocinadosQuais são as opções dos participantes AutopatrocinadosQuais são as opções dos participantes AutopatrocinadosQuais são as opções dos participantes Autopatrocinados
e Diferidos?e Diferidos?e Diferidos?e Diferidos?

� Após a aprovação da SPC os participantes Autopatrocinados 
   e Diferidos na data base de retirada terão duas opções...

�
O excedente do ativo líquido, se houver, será acrescido ao valor da reserva de

retirada
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Participantes Assistidos

Prazo para transferência ou recebimento daPrazo para transferência ou recebimento daPrazo para transferência ou recebimento daPrazo para transferência ou recebimento da
reserva de retirada após aprovação pela SPCreserva de retirada após aprovação pela SPCreserva de retirada após aprovação pela SPCreserva de retirada após aprovação pela SPC

Até 60 dias
para optar pelo
recebimento em
pagamento único
ou transferência
para entidade

aberta

Até 60 dias 
após opção do

 participante para 
efetuar o pagamento 
ou a transferência 
para entidade aberta

Participante FFMB

Até 30 dias
para comunicar

aos
assistidos ou
beneficiários a
aprovação pela
SPC e o valor da

respectiva
reserva de retirada

FFMB

Se o participante não
optar no prazo
estabelecido o valor
da reserva de retirada
será depositado em
seu favor

Processo de 
retirada de 
patrocínio

Até 150 dias6 meses a 2 anos +
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Participantes Assistidos

TributaçãoTributaçãoTributaçãoTributação

Haverá 
tributação

Recebimento em
pagamento único

Imposto de Renda
(Regime Progressivo)

Não há incidência de
imposto, pois a

transferência é feita
diretamente entre as

entidades

Transferência

Ao receber benefício ou resgate
no futuro, haverá Imposto de

Renda de acordo com sua
opção no novo plano

(Progressivo ou Regressivo)
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Perguntas FreqüentesPerguntas FreqüentesPerguntas FreqüentesPerguntas Freqüentes



18
Participantes Assistidos

Perguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes Assistidos

1 
As empresas irão retirar o 
patrocínio da FFMB? 

Sim. Haverá um processo de retirada de patrocínio das 
empresas. Cada empresa poderá ter uma data diferente de 
retirada de patrocínio, pois será definida pelo novo 
controlador. 

2 A FFMB será extinta? 
Sim. Após a última retirada de patrocínio e pagamento ou 
transferência dos recursos de todos os participantes, 
observando-se os demais requisitos legais. 

3 
O que significa reserva de 
retirada? 

Reserva de retirada é o valor presente do benefício do 
participante assistido, somado à parcela do superávit do 
plano, se existir, proporcional à sua reserva. 

4 
Como será corrigida a reserva de 
retirada até o seu pagamento aos 
participantes? 

A reserva de retirada referente à parcela do benefício básico 
será corrigida pelo INPC. A parcela da reserva referente ao 
benefício suplementar será corrigida pela rentabilidade dos 
investimentos do plano. 

5 
Quais serão as opções oferecidas 
aos participantes assistidos? 

Serão oferecidas duas opções após a aprovação do 
processo de retirada: 
1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, ou; 

2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade aberta. 
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Participantes Assistidos

Perguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes Assistidos

6 

A FFMB ajudará na escolha de 
uma entidade aberta de 
previdência para os participantes 
que optarem por transferir suas 
reservas de retirada? 

 

A FFMB poderá ajudá-lo na escolha indicando algumas 
entidades abertas. A responsabilidade pela escolha da 
entidade aberta será totalmente do participante ou do 
beneficiário, conforme o caso. 

É recomendado que o participante analise e compare alguns 
itens que compõem os programas de benefícios de 
entidades abertas de previdência e que irão refletir 
diretamente no valor do benefício, tais como:  

���� Tábua de mortalidade; 

���� Taxa de juro; 

���� Taxa de carregamento; 

���� Taxa de administração; 

���� Formas de reajuste do benefício; 

���� Histórico de rentabilidade; 

���� Opções pelo regime de Imposto de Renda  
(progressivo ou regressivo). 
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Participantes Assistidos

Perguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes Assistidos

7 
Quando os participantes poderão 
receber ou transferir a reserva de 
retirada? 

Após a aprovação do processo pela SPC a FFMB terá até 30 
dias para lhe apresentar as opções. Você terá até 60 dias 
para exercer formalmente sua opção à FFMB. A FFMB 
realizará o pagamento ou a transferência no prazo de 60 dias 
a contar do recebimento da sua opção. As reservas de 
retirada apuradas individualmente no plano serão 
atualizadas durante o período de sua apuração até o efetivo 
pagamento ou transferência. 

8 

Haverá tributação no 
recebimento em pagamento 
único ou na transferência para 
outra entidade? 

No recebimento do pagamento único haverá tributação de 
Imposto de Renda de acordo com a tabela progressiva.  

No caso de transferência para outra entidade de previdência 
não haverá nenhuma tributação, sendo o valor transferido 
integralmente.  

Ao receber o benefício na outra entidade de previdência 
haverá a tributação de acordo com forma escolhida pelo 
participante no plano receptor (regressivo ou progressivo). 
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Participantes Assistidos

Perguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes AssistidosPerguntas Freqüentes – Participantes Assistidos

9 

O participante pode resgatar 
parte da reserva de retirada e 
transferir a outra parte para outra 
entidade? 

Não. Somente será permitida a transferência ou o resgate 
total da reserva de retirada. 

10 
Se o participante assistido 
morrer, como fica o pagamento 
do benefício? 

Se o assistido não tiver beneficiários, a FFMB pagará o valor 
apurado individualmente aos herdeiros legais após a 
aprovação da SPC. 

Se houver beneficiários, o pagamento do benefício será 
suspenso. Após a aprovação pela SPC seus beneficiários 
poderão: 

� 1. Receber a reserva de retirada em pagamento único, 
ou; 

� 2. Transferir a reserva de retirada para uma entidade 
 aberta de previdência. 

11 

Ocorrendo a retirada de 
patrocinadoras, os benefícios 
continuarão sendo pagos 
normalmente? 

Sim. Os benefícios de renda continuada iniciados até a data-
base de retirada de patrocínio continuarão a serem pagos 
até a aprovação pela SPC.  

 



RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 06 DE 07 DE ABRIL DE 1988 
  

Alterada Pela Portaria MPAS n º 4.714, de 28/08/98 
  

Dispõe sobre os procedimentos relativos a retirada de patrocinadora de EFPP. 
  
O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, na qualidade de Presidente do Conselho de Previdência 
Complementar, tendo em vista a deliberação do Colegiado na reunião realizada em 7 de abril de 1988, 
  
Considerando que, de acordo com o disposto na alínea a do artigo 15 do Decreto nº 81.240, de 20/1/78, 
compete ao CPC fixar diretrizes e normas da política complementar de previdência e assistência social do 
Governo Federal; 

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos para saída de Patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privada, resolve: 

  

1 .Expedir normas reguladoras dos procedimentos a serem adotados no âmbito das entidades fechadas de 
previdência privada por ocasião da saída de uma de suas patrocinadoras e que, em anexo, a esta 
acompanham. 
2. Autorizar a Secretaria de Previdência Complementar a nomear Comissão Especial de Apoio para analisar 
as solicitações de retirada, assim constituída: 
  
- coordenador de Orientação e Acompanhamento da Secretaria de Previdência Complementar; 
- dois profissionais da Secretaria de Previdência Complementar, de nível superior, sendo necessariamente 1 
(um) da área jurídica; 
- dois atuários representantes de escritórios credenciados pela Secretaria de Previdência Complementar. 
Alterado pela Portaria MPAS n º 4.714, de 28/08/98 
  
3. Caberá à Comissão Especial de Apoio analisar e sugerir à SPC os procedimentos que devem ser 
adotados em cada caso concreto decorrentes da aplicação das Normas Reguladoras, referidas no item 1. 
  
4. As entidades cujos regulamentos contenham dispositivos conflitantes com os aqui definidos deverão 
adapta-los por ocasião de qualquer modificação em seus Estatutos e Regulamentos ou Adesão de novas 
patrocinadoras. 
  
5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  

ANEXO – 
NORMAS REGULADORAS PARA A SAÍDA DE PATROCINADORAS 

  
1.A saída de Patrocinadora de uma entidade fechada de previdência privada obedecerá aos procedimentos 
destas normas. 
  
2.A entidade deverá encaminhar à Secretaria de Previdência Complementar a seguinte documentação: 
  
a) Solicitação de autorização à SPC, feita pela entidade, para exclusão de Patrocinadora, devidamente 
justificada, acompanhada ou não, conforme o caso, de requerimento da Patrocinadora; 
b) Estatutos e regulamentos da entidade e/ou Patrocinadora e todas as suas alterações posteriores, que 
envolvam os Participantes da Patrocinadora; 
c) Cópia do Convênio de Adesão; 
d) Relação nominal dos Participantes que são vinculados à Patrocinadora que se retira; 
e) Última Nota Técnica Atuarial; 
f) Balanço da entidade, com distribuição do ativo entre as patrocinadoras, na data estabelecida na alínea h 
referente a avaliação atuarial; 
g) Minuta de Termo de Retirada, incluindo os critérios e procedimentos para a distribuição do Ativo 
integralizado do fundo correspondente à Patrocinadora; 
h) Avaliação atuarial procedida pelo Atuário Responsável pela entidade, com as seguintes características: 
  
- cálculos efetuados com base na data de ocorrência do fato ou ato que enseja a retirada da Patrocinadora; 
- metodologia utilizada, descrita minuciosamente, incluídas todas as hipóteses atuariais, devidamente 
justificadas; 
- dados detalhados dos participantes ativos, assistidos e pensionistas; 
- reservas avaliadas individualmente, incluindo o benefício mínimo previsto. A reserva matemática referente 
aos Participantes da Patrocinadora que se retira deverá ser calculada sem considerar crescimento salarial e 
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será igual ao valor presente do benefício das seguintes categorias: 
  
I - assistidos e pensionistas - os benefícios concedidos aos mesmos; 
II - ativos que já adquiriram o direito ao benefício ou ao valor de resgate dos valores que seriam pagos aos 
participantes ativos elegíveis na data da saída da Patrocinadora a um benefício pelo plano (resgates ou 
aposentadorias). 
A reserva matemática a que faz jus o Participante ativo deverá ser no mínimo igual ao valor presente das 
contribuições feitas pelo mesmo, para o plano de benefícios, já descontados os riscos decorridos, corrigidos 
monetariamente até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o previsto no regulamento do plano 
ou, se esse for omisso, pela variação das Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, acrescidas do 
correspondente juro atuarial. 
III - Ativos (riscos não expirados) - o benefício proporcional correspondente ao tempo de vinculação à 
entidade, sendo esta proporção determinada dividindo-se o tempo de vinculação do Participante na entidade 
pelo tempo de vinculação que teria na data da aposentadoria normal. Do benefício assim determinado 
deverá ser deduzido qualquer valor, relacionado ao participante, garantido pelos incisos I e II. 
A reserva calculada considerando o benefício deste inciso III deverá ser acrescida da reserva referente ao 
serviço passado. 
IV - Ativos (riscos não expirados) - o benefício correspondente à diferença entre o benefício proporcional 
correspondente ao tempo de serviço do Participante na data da saída da Patrocinadora (sendo a 
proporcionalidade determinada dividindo-se o tempo de serviço na data da saída da Patrocinadora pelo 
tempo de serviço que teria na data da Aposentadoria Normal) e os benefícios determinados nos incisos I, II e 
III. 
V - As despesas administrativas deverão ser levadas em consideração no cálculo atuarial sempre que for 
considerada necessária para o atendimento dos itens 7 e 8. 
  
3.Para as entidades que têm solidariedade de contribuições, explícitas ou implícitas entre várias 
patrocinadoras (contribuições com base na taxa média), o Ativo do Fundo da Patrocinadora que se retira 
deverá ser determinado usando-se a metodologia abaixo: 
  
I - determinar as reservas matemáticas de todas patrocinadoras da entidade com base nas mesmas 
hipóteses e métodos adotados na alínea h do item 2 (sem considerar crescimento salarial); 
II - estabelecer a proporção da reserva matemática da Patrocinadora que está saindo em relação ao total da 
reserva matemática de todas as patrocinadoras da entidade (incluindo a reserva da própria patrocinadora) 
calculadas conforme o item 3. I; 
III - multiplicar o valor encontrado em 3. II pelo Ativo do Fundo Total da entidade, determinando assim, o ativo 
da patrocinadora que está saindo. 
  
4. Se o ativo do Fundo correspondente à Patrocinadora que se retira não for suficiente para cobrir as 
reservas matemáticas correspondentes aos benefícios referentes aos incisos I, II e III da alínea h do item 2, a 
Patrocinadora terá que integralizar ou assegurar aos participantes a integralização do Ativo do Fundo, de 
modo que o mesmo cubra essas reservas. 
  
5. Se o Ativo do Fundo for suficiente para cobrir as reservas correspondentes aos benefícios referentes aos 
incisos I, II e III da alínea h do item 2 e não for suficiente para cobrir integralmente a reserva matemática 
referente aos benefícios correspondentes ao inciso IV da alínea h do item 2, a responsabilidade da entidade 
e da Patrocinadora, referente aos benefícios, deste último inciso ficará limitada ao valor do Ativo do Fundo 
restante, correspondente a essa Patrocinadora, que será alocado a cada Participante proporcionalmente ao 
valor individual das reservas referentes ao benefício do inciso IV da alínea h do item 2. 
  
6. Se o Ativo do Fundo correspondente à Patrocinadora for superior ao total das reservas matemáticas 
correspondentes à alínea h do item 2, o excedente, após deduzidas as despesas administrativas 
correspondentes à saída da Patrocinadora, será novamente rateado entre os participantes, cabendo a cada 
um parte proporcional ao total recebido na distribuição já efetuada. 
  
- A Receita Federal será informada da devolução, quando da homologação pela Secretaria de Previdência 
Complementar, para as providências cabíveis. 
  
7. A Patrocinadora, em comum acordo com a entidade, poderá ter as seguintes opções com relação aos 
Participantes Assistidos e aos Pensionistas, cujos procedimentos necessários serão feitos pela entidade: 
  
I - manter os Participantes Assistidos e os Pensionistas na entidade; 
II - transferir os participantes Assistidos e os Pensionistas para outra entidade fechada ou aberta; ou 
III - pagar o valor presente do benefício mensal quando não for possível a manutenção do benefício nas 
mesmas condições vigentes. 
Caso a Patrocinadora faça a opção correspondente aos incisos II e III anteriores, será assegurado aos 
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Participantes Assistidos e/ou Pensionistas permanecer na entidade, desde que o mesmo manifeste sua 
vontade no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de comunicação aos Participantes, e concorde com 
as condições de permanência no plano impostas pela entidade. 
  
8. A Patrocinadora, em comum acordo com a entidade, poderá ter as seguintes opções com relação aos 
participantes Ativos, cujos procedimentos necessários serão feitos pela entidade: 
  
I - manter os Participantes Ativos na entidade; 
II - transferir os Participantes Ativos para outra entidade fechada ou aberta; ou 
II - pagamento à vista dos fundos correspondentes, calculados individualmente. 
Caso a Patrocinadora faça a opção referente aos incisos I ou II anteriores será assegurado ao Participante, 
no caso de seu desligamento da entidade, a qualquer tempo, receber o valor presente das contribuições 
feitas pelo mesmo, para o plano de benefícios, já descontados os riscos decorridos, corrigidos 
monetariamente até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o previsto no regulamento do plano 
ou, se esse for omisso, pela variação das Obrigações do Tesouro Nacional - OTN acrescidos do 
correspondente juro atuarial. 
Se a Patrocinadora optar por pagamento à vista, o valor correspondente ao inciso III deste item deverá ser 
corrigido monetariamente pela variação das Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, desde a data da 
Avaliação Atuarial até a data do efetivo pagamento. 
  
9. A permanência de Participantes na entidade ou a transferência das reservas para outra entidade 
dependerão sempre de estudo atuarial que comprove sua viabilidade, bem como de parecer favorável da 
entidade e da SPC. 
  
10. Os custos administrativos relativos à saída da Patrocinadora deverão ser previamente autorizados pela 
SPC se os mesmos forem pagos pelo Ativo do Fundo. 
  
11. O Secretário de Previdência Complementar poderá determinar a realização de Avaliação Atuarial 
Independente e/ou Laudo de Auditoria Contábil, elaborado por escritório de Auditoria Independente, em 
qualquer caso que julgue necessário. 
  
12. Caberá ao Órgão de Administração Superior da entidade, após a homologação da retirada da 
Patrocinadora pela Secretaria de Previdência Complementar, fazer cumprir os procedimentos determinados 
na referida homologação. 
  
13. As disposições desta Resolução aplicar-se-ão às saídas de patrocinadoras bem como, no que couber, 
para a criação de outra entidade ou casos de sucessão de patrocinadoras, cujos procedimentos necessários 
serão verificados, caso a caso, pela SPC. 
  
14. A Comissão Especial de Apoio, instituída pela Resolução da qual esta é anexo, poderá, na análise de 
casos concretos, recomendar à Secretaria de Previdência Complementar a dispensa de requisitos 
estabelecidos nestas normas de forma a propiciar a homologação de retirada de Patrocinadora em condições 
especiais. 
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