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governo e, aliado a outros programas e benefícios que 
a empresa oferece, compõe uma estrutura robusta 
e completa de coberturas e benefícios para que os 
colaboradores se sintam tão especiais quanto os 
produtos e experiências que a Chocolates Garoto 
oferece a seus clientes.

Este Material Explicativo resume as principais regras 
contidas no regulamento do Plano Básico, em uma 
linguagem clara e objetiva. Leia com atenção as 
próximas páginas e aproveite para conhecer o que a 
Chocolates Garoto e a Fundação Nestlé de Previdência 
Privada – FUNEPP prepararam para dar segurança e 
tranquilidade a você e sua família.

Boa leitura!

Diretoria-Executiva

FUNEPP  
Fundação Nestlé de Previdência Privada

A Chocolates Garoto sabe da importância do bem-
estar e da saúde física e mental de seus colaboradores 
e o quão importante é ter o corpo e a mente sadios 
para que cada um possa dar o seu melhor, atingir 
seu sucesso profissional e também contribuir para o 
sucesso da companhia. Por esta razão, a Chocolates 
Garoto oferece um pacote de benefícios amplo e 
abrangente aos seus colaboradores.

O governo também faz sua parte ao oferecer 
programas de aposentadoria e de seguridade para 
todos os trabalhadores brasileiros. Sabemos, porém, 
que estes programas apresentam limitações no valor 
do benefício ou da cobertura que, como consequência, 
podem desequilibrar a organização financeira do 
trabalhador justamente em situações nas quais que ele 
mais precisa de amparo.

O Plano Básico surge então como uma peça de 
complementação aos benefícios de seguridade do 

O objetivo deste material explicativo é oferecer um resumo do regulamento do Plano Básico, administrado pela FUNEPP. Portanto, não substitui o conteúdo do 
regulamento, que deve ser lido com atenção e por completo. Em caso de dúvidas, procure os profissionais da FUNEPP.
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O que é a FUNEPP? Qual é o seu objetivo?

A A Fundação Nestlé de Previdência Privada – 
FUNEPP é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC) sem fins lucrativos, constituída 
na forma da legislação e composta por  Diretoria-
Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal. A FUNEPP 
é responsável pela administração dos planos de 
previdência oferecidos pela Chocolates Garoto aos 
seus funcionários.

O maior propósito do Plano Básico é oferecer aos 
colaboradores da Chocolates Garoto coberturas para 
eventos inesperados, complementares ao benefício da 
Previdência Social, de forma a reduzir a defasagem 
entre o valor do benefício concedido pelo INSS e o 
salário do colaborador enquanto em atividade.
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Como funciona o  
Plano Básico

Participantes

Quem pode participar do Plano Básico?
Todos os empregados, conselheiros ou dirigentes da 
patrocinadora podem participar do plano.

O que é preciso fazer para participar do plano?
Para participar do plano é necessário efetuar sua 
inscrição, preenchendo a Proposta de Inscrição que é 
fornecida pela FUNEPP, e que também está disponível 
no site da entidade.

Quem é a patrocinadora do plano?
A patrocinadora do Plano Básico é a Chocolates 
Garoto S/A.

Quais os dependentes do participante que 
estão cobertos pelo plano?
Os Dependentes do participante do Plano Básico 
são aqueles reconhecidos pela Previdência Social e 
devidamente inscritos no plano.

Quem paga os custos do plano?
Os valores necessários para custear os benefícios 
oferecidos, bem como as despesas com a 
administração do plano, são assumidos pela 
patrocinadora, exceto nos casos de término de vínculo 
empregatício em que o participante opte por se 
manter no Plano na qualidade de autopatrocinado.

 • Ao ser admitido na Chocolates Garoto, o 
colaborador pode se inscrever no Plano Básico 
por meio de uma proposta de inscrição, passando, 
portanto, a ser um participante do plano e a 
aproveitar as suas vantagens.

• A empresa patrocinadora, a Chocolates Garoto 
S/A, é responsável pelo custeio do Plano Básico, ou 
seja, os colaboradores não realizam nenhum tipo 
de contribuição ou pagamento, a não ser que se 
desliguem da empresa patrocinadora e optem por 
continuar no plano na condição de autopatrocinado.

• Caso o participante venha a receber o benefício de 
Auxílio-Doença pela Previdência Social, ele também 
será elegível a receber o benefício complementar do 
Plano Básico, de acordo com as regras do plano.
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Benefícios do Plano

O Plano Básico oferece dois benefícios: 
o Auxílio-Doença e o Auxílio-Funeral.

Definição de Salário-Base

O Salário-Base serve de referência para calcular os benefícios 
do Plano Básico. O Salário-Base é o salário mensal pago pela 
patrocinadora aos seus colaboradores mensalistas ou horistas.

Outras verbas pagas como adicionais, gratificações, horas 
extraordinárias, abono, ajudas e qualquer outra remuneração a 
título de reembolso ou indenização não integram o Salário-Base.
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Como é calculado o valor do Auxílio-Doença a ser pago pelo Plano Básico?
O benefício de Auxílio-Doença será equivalente à diferença entre o último Salário-Base do 
participante enquanto em atividade e o valor do benefício concedido pela Previdência Social.

Entenda melhor com estes exemplos:

Auxílio-Doença

Quais são as condições para o recebimento do 
Auxílio-Doença?
O Auxílio-Doença do Plano Básico será pago ao 
participante incapacitado para o exercício de sua profissão, 
a partir do 7º (sétimo) mês da concessão do benefício 
de Auxílio-Doença pela Previdência Social. Como este 
é um benefício temporário de acordo com as regras da 
Previdência Social, tão logo seja encerrado, também se 
encerrará o pagamento do benefício pelo Plano Básico.

É importante frisar que para ser elegível ao benefício, o 
participante deverá ter cumprido uma carência de 90 
(noventa) dias a partir da data de inscrição no Plano 
Básico em relação ao início do benefício.

Auxílio-Doença da Previdência Social

O Auxílio-Doença da Previdência Social é um 
benefício por incapacidade devido ao segurado 
que comprove, em perícia médica, estar 
temporariamente incapaz para o trabalho em 
decorrência de doença ou acidente.

Este benefício é limitado ao benefício máximo do 
INSS (teto do INSS) e será calculado de acordo com 
as regras vigentes, disponíveis no site da Previdência 
Social: www.previdencia.gov.br.

Devido a esta limitação, o benefício de Auxílio-
Doença do Plano Básico da FUNEPP tem por 
objetivo manter o nível de remuneração do 
participante enquanto ele estiver impossibilitado de 
retornar às suas atividades na patrocinadora.

Último Salário-Base: R$ 4.000

BENEFÍCIO RECEBIDO 
PELO INSS 

R$ 3.500

AUXÍLIO-DOENÇA 
FUNEPP 

4.000 – 3.500 =

Benefício = R$ 500

Último Salário-Base: R$ 12.000

BENEFÍCIO RECEBIDO 
PELO INSS 

R$ 5.000

AUXÍLIO-DOENÇA 
FUNEPP 

12.000 – 5.000 =
Benefício = R$ 7.000
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Auxílio-Funeral

Quais são as pessoas cobertas pelo benefício 
de Auxílio-Funeral?
Este benefício abrange os participantes do plano e 
também os seus Dependentes.

Quais são as condições para o recebimento do 
Auxílio-Funeral?
Caso o participante do plano ou algum de seus 
Dependentes venha a falecer, será pago o Auxílio-
Funeral ao executor do funeral.

A partir da apresentação da certidão de óbito, o 
Auxílio-Funeral será pago em até 60 (sessenta) dias 
ao executor do funeral que o requerer ou, mediante 
sua autorização, aos Dependentes habilitados.

Como é calculado o valor do Auxílio-Funeral?
O Auxílio-Funeral é um pagamento único de 
valor igual a R$ 1.745,50 (base 2018). Este valor 
é reajustado no mês de reajuste salarial dos 
empregados da patrocinadora pela variação do INPC 
no período.
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Condições no 
Desligamento

O participante poderá continuar no plano 
mesmo se houver o término do vínculo 
empregatício com a empresa?
Se o participante se desligar da empresa 
patrocinadora, ele terá a opção de permanecer no 
Plano Básico na qualidade de Autopatrocinado, desde 
que mantenha sua vinculação no Plano Suplementar, 
e assuma o pagamento das contribuições que 
a patrocinadora faria em seu nome, inclusive as 
destinadas às despesas administrativas.
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www.funepp.com.br
Telefones: (11) 5102-1849 – Opção 2
E–mail: funepp.contato@br.nestle.com
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