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Cenário  

Um ano de administração 

Cenário 
econômico  

adverso  

Necessidade 
encaminhamento 

de questões 
estruturais PPSP   

Reforço práticas 
de governança  
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Composição da Carteira de Investimentos – Mar/2015 

► Títulos Públicos - 90 % da carteira marcado a 

mercado com vencimento de longuíssimo prazo 

 

► Renda Variável - Ações de participações de 

longo prazo (32,36% dos investimentos); 

 

► Investimentos Estruturados concentrados em 

FIPs. 

44,77% 

37,47% 

7,97% 

6,44% 
3,34% 

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

Imóveis Empréstimos
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Medidas 

implantadas 

a partir de 2015 
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Adequação à realidade econômica 

Revisão das Políticas de Investimentos 

Plano Petros Sistema Petrobras Plano Petros-2 

► Aumento do limite de 

investimentos em títulos      

públicos; 

 

► Estratégia para redução em 

Bolsa de Valores; 

 

► Não haverá novas aplicações 

em investimentos estruturados 

► Não haverá novas aplicações em 

investimentos estruturados; 

 

► Redução dos limites em ativos  

     de risco (incluindo FIPs) 

 

► Aumento do limite de 

investimentos em títulos públicos. 
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► Redução de posição em Bolsa de Valores de forma 

estratégica;  

 
► Aquisição de aproximadamente R$ 3,8 bilhões em 

Títulos Públicos Federais (NTN-Bs), sendo R$ 2,8 

bilhões com marcação na curva e R$ 1 bilhão com 

marcação a mercado; 
 
► Mais de 90% dos investimentos realizados pela 

Diretoria (novos recursos e desinvestimento em renda 

variável) foram aplicados em renda fixa. Gerou 

rentabilidade anualizada de 13,60%;  

 
► Recuperação da carteira de crédito privado em 2015: 

R$ 37 milhões. 

Gestão dos Recursos Financeiros - Renda Fixa e Variável 
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37,47% 

33,25% 

44,77% 

49,60% 

MAR/2015 NOV/2015 MAR/2015 NOV/2015 

Renda variável 

 

Renda fixa 

Gestão dos Recursos Financeiros - Renda Fixa e Variável 

Fonte: Relatório de Atividades 
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Gestão dos Recursos Financeiros - Renda Variável 

29/02/16 * 15/10/15 

R$ 770 

milhões 

R$ 537 

milhões 

29/02/16 *** 02/10/15 

R$ 1 

bilhão 

R$ 728 

milhões 

Evitou a Perda de: R$ 233 milhões Evitou a Perda: R$ 272 milhões 

*Preço médio da operação entre 14/09/2015 a 15/10/2015 

** NTN-Bs vencimentos 2016/2017 – Tx. Média: IPCA + 6,70% a.a 
*** Preço médio da operação entre 06/08/2015 a 02/10/2015 



Aperfeiçoamento das regras de governança 

Reforça a governança no controle de risco dos 

investimentos. 

Reforça peso dos representantes da 

patrocinadora nas decisões. 

Parâmetros mais rigorosos de avaliação e 

operações de maior valor. 

Minimizar os riscos para a empresa. 

Permite à patrocinadora e aos participantes 

acompanharem melhor gestão dos planos. 

 

►  Criação do Comitê de Avaliação e  

     Monitoramento de Risco de Investimento 

► Revisão estrutura Comitê de  Investimento 

► Novos ativos de crédito com  avaliações 

    das agências internacionais Fitch, Standard &   

.  Poor’s e Moody’s  

► Evolução do modelo de três linhas de defesa  

► Criação de mais 11 comitês gestores 

► Contratação de uma das big four para auditoria 

externa  

► Reforma no estatuto (em andamento) 

► Criação comissões internas para apurar       

investimentos 
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► Transferência da Auditoria Interna  

     da Presidência para o Conselho  

     Deliberativo – benchmark de  
     mercado; 

► Transferência da área de  

     Conformidade da Diretoria  

     Administrativa Financeira 
     para a Presidência; 

► Gerência de Gestão de Risco de                 

.   Investimentos  

► Portal da Transparência  

► Canal de Denúncias 

Aperfeiçoamento das regras de governança 
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► Redução de custos administrativos - em linha  

    com o planejamento estratégico da Fundação.  

Redução de custos internos 

   Redução de orçamento; 

 Renegociação de contratos; 

  Tomada de preços para todos os contratos; 

  Controle horas extras  

Economia de  

R$ 54 milhões 
em relação ao orçamento inicial.  
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Encaminhamento questões atuariais 

► Adoção da família real no PPSP 

 
► Prosseguimento processo cisão dos planos 

 

►Busca de equilíbrio no custeio administrativo dos planos  

 

► Pagamento acordo de níveis  



Resultados 

Principais desvalorizações 

 

Resultados 2015 
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Novembro/2015 

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO (DEZ/2014) - 6.193.129 

SALDO EM MARÇO/2015 - 8.114.682 

SALDO AO FINALDO PERÍODO (NOV/2015) - 16.121.511 

EQUILÍBRIO TÉCNICO ACUMULADO EM R$ MIL 

Resultados 2015 – Plano Petros Sistema Petrobras 
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► Déficit acumulado de 6,2 bilhões (metade acordo de níveis) 
   
► Inflação 
 
► Família real 
 
► Comportamento dos investimentos (Bolsa e títulos públicos)  
  

Principais impactos déficit PPSP 2015 
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► Regras serão definidas ao longo de 2016 e todas as possibilidades serão analisadas,  

    respeitando a legislação.  

 
► Plano será amplamente discutido entre Petros, patrocinadora, representantes dos  

    participantes e assistidos do PPSP e Previc. 

 
► Plano de equacionamento será aplicado somente a partir de 2017. 

 
► Com a mudança, a Petros terá de  equacionar só o que exceder o teto estipulado pela  

    resolução, conforme a duração do passivo do plano. 

Equacionamento 



Comportamento 

no longo prazo 
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Rentabilidade Petros X Meta Atuarial 
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Rentabilidade Acumulada da Petros x Meta Atuarial  

RENTABILIDADE PETROS META ATUARIAL ¹
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► Desde 2003, a Petros acumula rentabilidade de 413,26%, bastante superior 

à meta atuarial de 364,46%.  

 

► Não há risco de insolvência: a Fundação tem condições de arcar com os  

pagamentos de benefícios no longo prazo. 

 

► Patrimônio da Petros de R$ 65 bilhões tem a solidez necessária para 

garantir a segurança, a perenidade e o cumprimento em dia dos compromissos 

com os participantes.  

Resultados 



Henrique Jäger 
Presidente 

Obrigado. 


