
                                 

 

COMUNICADO 

 

CORREÇÃO DO PERCENTUAL DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO  

PARA OS PARTICIPANTES DO PLANO III 

 
A Fundação Copel enviou comunicação aos participantes ativos e assistidos versando sobre a correção do percentual de 
custeio administrativo do Plano III. A correção instituiu a cobrança da taxa administrativa de 0,20% ao ano sobre o 
patrimônio total do plano e introduziu a redução do percentual cobrado sobre o SRC e o benefício. Para participantes 
ativos o percentual de 0,42% desceu para 0,30%. Para assistidos o percentual de 0,32% desceu para 0,30% sobre a 
aposentadoria.  
 
Esses são os números informados pela Fundação com a informação de que esta medida visa o equilíbrio das 
contribuições dos participantes, com cobrança igualitária entre ativos e assistidos e uma parte da despesa sendo coberta 
pelo resultado dos investimentos, de acordo com as práticas do mercado de previdência. O benefício de risco teve 
alteração, passando de 0,56% para 0,59% sobre o SRC, lembrando que este benefício é só para os participantes ativos e 
manteve a mesma fórmula de cálculo baseada no uso do fundo de risco no ano anterior e a necessidade de composição 
do mesmo. 
 

Num primeiro momento, a argumentação da Fundação parece ter lógica ao espelhar uma redução obtida pela nova forma 
de cobrança de custeio administrativo.  
 

A NovAAPC discorda da argumentação apresentada pela Fundação Copel. Para compor a planilha abaixo reproduzida, 
foi escolhido um caso real, adotando valores arredondados e com a aplicação dos percentuais da taxa administrativa de 
acordo com os critérios vigentes até março/2019 comparados com o que resulta da aplicação do novo critério a partir de 
abril. Pode se constatar exatamente o contrário, ao invés de se ter redução, a medida gerou acréscimo. Vejamos os 
seguintes detalhes: 
 

1. Tomando-se um SRC anual de 55 mil reais e um montante de reservas de 48 mil reais, pelo método anterior a 
taxa administrativa cobrada era de R$ 231, valor pago de forma igual pelo participante e pela patrocinadora; 

2. Se aplicarmos o novo método adotado pela Fundação, a taxa administrativa divide-se em duas partes: 0,30% do 
SRC acrescido de 0,20% aplicado sobre o fundo de reserva. A soma das duas parcelas conduz a um valor de 
R$ 261 (R$ 165 + R$ 96); enquanto o participante paga R$ 261, a patrocinadora paga R$ 165, ou seja, 
aumentou para o participante e reduziu para a patrocinadora.  Pergunta-se: onde está a redução citada? 

3. Se fizermos os cálculos com SRC maiores, considerando também possíveis aportes adicionais, torna-se difícil 
senão impossível entender o que está acontecendo por trás da "redução" do valor cobrado de taxa de custeio 
administrativo, se na verdade e no exemplo citado, ocorreu um aumento da ordem de 13%.  Basta comparar os 
números apontados na tabela abaixo: 

 
COMPARATIVO ENTRE VALORES VIGENTES ATÉ MARÇO/2019 E COM OS VIGENTES A PARTIR DE ABRIL/2019 
SALARIO REAL DE 

CONTRIBUIÇÃO ANUAL 
VALOR HIPOTÉTICO 

VALOR DAS RESERVAS 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO = 

10 anos 

TAXA ADMINISTRATIVA 
(Até março = 0,42% SRC) 

TAXA ADMINISTRATIVA (A 
partir de abril = 0,30% SRC) 

55.000,00 48.000,00 231,00 165,00 

      TAXA ADMINISTRATIVA 
0,20% SOBRE O FUNDO DO 

PARTICIPANTE 
96,00 

RESUMO DO VALOR PAGO 

TOTAL PAGO PELO PARTICIPANTE 231,00 261,00 

TOTAL PAGO PELA PATROCINADORA 231,00 165,00 

 



                                 

 

 
 
 
4.  No caso dos assistidos, não atingidos pelo acréscimo apresentado, risco maior reside na utilização dos recursos 

do fundo previdenciário, que pode contribuir para futuros déficits ou, pelo menos, na redução de superávits do 
plano.  

 
 
A Fundação Copel não forneceu ainda maiores explicações aos participantes e assistidos do Plano III, com vistas 
a tornar claro como os critérios para cálculo da taxa administrativa não produzem reduções na forma indicada.   
 
 
Estudo feito pela equipe técnica da NovAAPC em maio de 2019 

 


