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O MELHOR
MOMENTO PARA
PENSAR NO FUTURO
É AGORA!
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A Nestlé oferece aos seus colaboradores a oportunidade
de se prepararem para o futuro, auxiliando-os na
formação de sua reserva para a aposentadoria,
complementar ao benefício pago pelo INSS.

Existem, ainda, outras vantagens em ser participante
como, por exemplo, a possibilidade de aproveitar os
incentivos fiscais na sua declaração completa de ajuste
anual do Imposto de Renda.

Por ser um participante do Plano de Aposentadoria
Programada – PAP e do Plano Fundamental, você já
está no caminho para a formação desta reserva, mas
pode incrementá-la ainda mais com a possibilidade que
a Nestlé criou em 2014: o Plano de Aposentadoria
Programada II – PAP II.

O PAP II foi criado adequado às mais recentes práticas
do cenário de previdência complementar brasileiro,
cumprindo as exigências da legislação e proporcionando
maior acesso aos benefícios, segurança e transparência.

O PAP II é uma opção para os participantes do PAP e
aposentados ou Pensionistas do Plano Fundamental, que
puderam migrar voluntariamente em 2014 o seu saldo
para o PAP II e aproveitar os seus benefícios.
Participando do PAP II, administrado pela Fundação
Nestlé de Previdência Privada – FUNEPP, além de
programar sua aposentadoria, você também terá o apoio
financeiro da empresa por meio de contribuições durante
a fase de capitalização da sua reserva, dentro das regras
previstas no Regulamento do plano.

Este Material Explicativo resume as principais regras
contidas no Regulamento do Plano de Aposentadoria
Programada II – PAP II, em uma linguagem clara e
objetiva. Leia com atenção as próximas páginas e
aproveite para conhecer o que a Nestlé e a FUNEPP
prepararam para o seu futuro e o da sua família.
Boa leitura!
Diretoria Executiva
FUNEPP
Fundação Nestlé de Previdência Privada

A PREVIDÊNCIA
NO BRASIL
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Como funciona o
sistema de previdência
no Brasil?
A Previdência Social no Brasil é um sistema integrado,
composto por três grandes regimes:
• Regime Geral de Previdência Social (INSS):
obrigatório para os trabalhadores regidos pela CLT.

O terceiro Regime – de Previdência Complementar –
tem a finalidade de proporcionar uma proteção extra
ao trabalhador, ou seja, um complemento ao INSS ou
ao Regime Próprio; por isso a participação em planos
de previdência complementar tem caráter facultativo.
Esse tipo de plano é administrado por Entidades
Abertas de Previdência Complementar (EAPCs), como
bancos e seguradoras; ou por Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPCs), como é o caso da
FUNEPP.

• Regimes Próprios de Previdência dos
Servidores Públicos: obrigatório para os
servidores públicos titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
• Regime de Previdência Complementar:
facultativo, que pode ser adquirido pelo indivíduo
ou oferecido pelas empresas, associações de classes
e similares.
Os dois primeiros regimes são operados por
entidades públicas e têm caráter obrigatório, isto
é, o trabalhador contribui mensalmente e de forma
obrigatória para o INSS ou para o Regime próprio
e, na sua aposentadoria, receberá um benefício
calculado de acordo com as regras do Regime ao qual
está vinculado.

Você sabe quanto
receberá do INSS
ao se aposentar?
Você já sabe que tem descontos mensais no seu
salário de valores relacionados ao INSS, certo?
Mas você sabe com que base eles são calculados?
Entenda a seguir:

Guarde este termo: Teto do INSS

Contribuições

Benefícios

As contribuições (descontos em folha) para o INSS
variam de 8 a 11% de acordo com o salário do
trabalhador. Para quem tem salário superior ao
Teto do INSS, o percentual de contribuição (neste
caso, o máximo, 11%) será aplicado sobre o valor
do Teto.

Para o pagamento do benefício na aposentadoria,
também será utilizado o limite do Teto do INSS. O
cálculo do benefício é feito considerando diversas
variáveis, como o tempo e o valor das contribuições,
entre outras. Dependendo do valor do salário
do trabalhador e, consequentemente, das suas
contribuições mensais, o benefício do INSS pode,
ou não, ser suficiente para que ele mantenha o seu
padrão de vida na aposentadoria.

Exemplo

Renda mensal de aposentadoria considerando o Teto do INSS - Estimado em R$ 5.500,00
Salário na data
da aposentadoria

o benefício do INSS
e o salário na data
da aposentadoria

R$ 4.000,00

R$ 7.000,00

INSS = 78%

R$ 10.000,00

INSS = 55%

NOTA: este gráfico foi elaborado considerando um valor estimado de benefício máximo do INSS (Teto do INSS). Para saber o valor atualizado do Teto do INSS, acesse
www.previdencia.gov.br. Diversas variáveis podem influenciar o valor do benefício do INSS, como tempo de contribuição, idade, fator previdenciário, entre outros.

O que é um plano
de previdência
complementar?
Um plano de previdência complementar é uma
acumulação de recursos que o participante forma
durante a carreira profissional para complemento do
benefício que receberá do INSS na aposentadoria,
de acordo com a sua necessidade e disponibilidade
financeira, para que possa desfrutar de uma
aposentadoria mais segura e tranquila.

Observe:

Assim como a Nestlé, outras empresas oferecem
este benefício aos seus colaboradores e auxiliam na
constituição dessa reserva de aposentadoria. Em um
esforço conjunto, participante (colaborador que
aderiu ao plano) e patrocinadora (empresa que
oferece o plano aos seus colaboradores) fazem aportes
mensais ao plano, que são depositados em uma conta
individual em nome do participante. Se o participante
não efetuar contribuições, a Nestlé não efetuará.
Ao longo do tempo, os recursos desta conta
individual são aplicados no mercado financeiro e
vão sendo rentabilizados de acordo com o retorno
dos investimentos realizados pela FUNEPP,
para quando chegar a hora da aposentadoria, esses
recursos sejam transformados em um benefício
que será pago pela FUNEPP aos participantes,
adicionalmente ao benefício do INSS.

A FUNEPP
E O PAP II
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O que é a FUNEPP? Qual é o seu objetivo?
A Fundação Nestlé de Previdência Privada – FUNEPP
é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar
(EFPC) sem fins lucrativos. Por meio da sua DiretoriaExecutiva e dos seus Conselhos Deliberativo e Fiscal,
a FUNEPP administra os planos de aposentadoria
oferecidos pela Nestlé aos seus colaboradores,
como é o caso do Plano de Aposentadoria
Programada II – PAP II.
O maior propósito do PAP II é oferecer um programa
que permita aos colaboradores das empresas do grupo
Nestlé a acumulação de recursos que resultará, na data
da aposentadoria, em um benefício suplementar ao do
INSS. Dessa forma, o colaborador reduzirá a defasagem
entre o valor da aposentadoria concedida pelo INSS e
o seu salário enquanto em atividade.
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Como funciona o Plano
de Aposentadoria
Programada II – PAP II
• Todos os colaboradores que faziam parte do PAP ou
que recebiam benefício na forma de renda vitalícia
pelo Plano Fundamental tiveram em 2014 a opção
de migrar a sua reserva matemática deste plano
para o PAP II e aproveitar as suas vantagens.
• O participante informa seus Beneficiários, define
o percentual das suas contribuições, que são
descontadas diretamente na folha de pagamento.

O PAP II tem como principal característica a
dependência de basicamente três fatores para
determinação do valor do benefício do participante
na aposentadoria:
• O valor das contribuições do participante e
da patrocinadora;
• O período em que são efetuadas as contribuições;
• A rentabilidade obtida com a aplicação financeira.
Portanto, o quanto antes você iniciar suas
contribuições, maior será o seu benefício.

• A empresa patrocinadora (que pode ser uma
empresa Instituidora ou Conveniada à Nestlé Brasil
Ltda.), também efetua contribuições em nome
dos participantes do plano, ajudando de forma
significativa na formação da poupança para a
aposentadoria dos seus colaboradores.
• Todas as contribuições efetuadas ao plano são
investidas no mercado financeiro e a rentabilidade
obtida é repassada para as contas individuais,
conforme regras do regulamento.
• Quando o participante puder receber um dos
benefícios ou institutos previstos no regulamento
do PAP II, a reserva individual será usada
como base para calcular o valor do benefício
ou do instituto.
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Participantes

Contribuições

Quem pode participar do Plano de
Aposentadoria Programada II?

Antes, entenda o conceito de dois termos que
influenciarão no valor das suas contribuições

Todos os colaboradores da Nestlé no Brasil e das
empresas conveniadas inscritos originalmente no PAP,
os aposentados e Pensionistas do PAP que recebiam
benefício pela FUNEPP e também os participantes
do Plano Fundamental que recebiam benefício na
forma de renda vitalícia, e que optaram pela migração,
realizada em 2014, para o PAP II.
O que é preciso fazer para participar do Plano?
Para participar do plano era necessário preencher o
Termo de Migração que foi fornecido pela FUNEPP
em 2014. Atualmente, o PAP II está fechado para
novas adesões.
Quais são as patrocinadoras do Plano?
A patrocinadora Instituidora Nestlé Brasil Ltda. e as
empresas conveniadas que façam sua adesão como
patrocinadora Conveniada junto à FUNEPP.
Quais os dependentes do participante que
estão cobertos pelo Plano?
Os dependentes do participante inscrito no plano,
denominados Beneficiários do participante, são aqueles
reconhecidos pela Previdência Social devidamente
inscritos no PAP II.
Existem outros Beneficiários?

Salário-Base
O Salário-Base serve de referência para calcular as
contribuições do PAP II. O Salário-Base é o salário
mensal pago pela patrocinadora aos seus empregados
mensalistas ou comissionados, incluindo o adicional
por tempo de serviço. Para os empregados da área
comercial que recebem comissão, será considerada a
média em percentual dos últimos 12 (doze) meses para
compor o Salário-Base.
Outras verbas pagas como adicionais, gratificações,
horas extraordinárias, participação de resultados,
abono, bônus, ajudas e qualquer outra remuneração
a título de reembolso ou indenização não são
considerados para compor o Salário-Base.
Unidade Previdenciária – UP
A Unidade Previdenciária (UP) é um valor usado no
cálculo das contribuições ao plano e será atualizado
pelos mesmos índices aplicados pela Nestlé Brasil
para reajuste salarial dos seus empregados.
O valor de uma UP, atualizada em novembro de
2017 corresponde a R$ 889,04 (oitocentos e oitenta
e nove reais e quatro centavos).

O participante pode indicar, a qualquer tempo, pessoas
designadas que, na falta dos Beneficiários, terão direito de
receber o Saldo Total em caso de morte do participante.
Material Explicativo PAP II
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Quem pode fazer contribuições ao plano?

• Contribuição Voluntária

Todos os participantes do PAP II poderão contribuir
para o plano. A patrocinadora também efetuará
contribuições em contrapartida a algumas
contribuições realizadas pelo participante.

A Contribuição Voluntária é opcional e tem valor e
periodicidade livremente definidos pelo participante,
limitadas a 15% do Salário-Base.

Quais são as contribuições do participante
ao plano e como são calculadas?
• Contribuição Básica

Para a realização da Contribuição Voluntária o
participante deverá comunicar à FUNEPP no
mês anterior àquele em que se pretenda iniciar
a contribuição.

A Contribuição Básica do participante é mensal e
obrigatória e corresponde à aplicação de percentual
inteiro livremente escolhido entre 1% e 4% sobre o
Salário-Base.
Conforme periodicidade definida pela FUNEPP, o
participante tem a oportunidade de escolher um novo
percentual para sua Contribuição Básica.
• Contribuição Adicional
A Contribuição Adicional é mensal e facultativa
e corresponde à aplicação de percentual inteiro
livremente escolhido pelo participante entre 1% e 8%
sobre o Salário-Base.

Quais são as contribuições da patrocinadora
para o plano e como são calculadas?
• Contribuição Básica
A Contribuição Básica da patrocinadora é mensal
e corresponde a 100% da Contribuição Básica
do participante.

• Contribuição Adicional
A Contribuição Adicional da patrocinadora
corresponde a um percentual aplicado sobre a
Contribuição Adicional do participante, segundo
o tempo de serviço na empresa computado até
31/12/2014, conforme a tabela a seguir:
Tempo de Serviço
computado até
31/12/2014

Percentual sobre a
Contribuição
Adicional do
participante

Até 10 anos
completos

10%

Entre 10 e 20 anos
completos
Entre 20 e 25 anos
completos
A partir de 25 anos
completos

40%
75%
200%

• Contribuição Voluntária
A patrocinadora também pode efetuar Contribuições
Voluntárias ao plano com valor e periodicidade
livremente determinadas pela patrocinadora.
Acompanhe os exemplos de contribuições para duas
faixas salariais, considerando os percentuais máximos de
contribuição do participante:

Material Explicativo PAP II
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Exemplo I

Exemplo II
Salário-Base R$ 3.000,00

Tempo de serviço em 31/12/2014: 15 anos

Salário-Base R$ 8.000,00
Tempo de serviço em 31/12/2014: 28 anos

CONTRIBUIÇÕES
DO PARTICIPANTE

CONTRIBUIÇÕES
DA PATROCINADORA

CONTRIBUIÇÕES
DO PARTICIPANTE

CONTRIBUIÇÕES
DA PATROCINADORA

Contribuição Básica
do participante

Contribuição Básica
da patrocinadora

Contribuição Básica
do participante

Contribuição Básica
da patrocinadora

Percentual Escolhido: 4%
(3.000 x 4% = 120)

100% da Contr. Básica
do participante
(R$ 120,00)

Percentual Escolhido: 4%
(8.000 x 4% = 320)

100% da Contr. Básica
do participante
(R$ 320,00)

Valor da Contribuição
R$ 120,00

Valor da Contribuição
R$ 120,00

Valor da Contribuição
R$ 320,00

Valor da Contribuição
R$ 320,00

Contribuição
Adicional do
participante

Contribuição
Adicional da
patrocinadora

Contribuição
Adicional do
participante

Contribuição
Adicional da
patrocinadora

Percentual Escolhido: 8%
(3.000 x 8% = 240)

15 anos de tempo
de serviço: 40%
(240 x 40% = 96)

Percentual Escolhido: 8%
(8.000 x 8% = 640)

28 anos de tempo de
serviço: 200%
(640 x 200% = 1.280)

Valor da Contribuição
R$ 240,00

Valor da Contribuição
R$ 96

Valor da Contribuição
R$ 640,00

Valor da Contribuição
R$ 1.280

R$ 360,00

R$ 216,00

R$ 960,00

R$ 1.600,00

Total de Contribuições: R$ 576,00

Total de Contribuições: R$ 2.560,00

Lembre-se! Você ainda poderá efetuar Contribuições Voluntárias e aumentar seu saldo!
Sobre essas contribuições não haverá contrapartida da patrocinadora.

Fique por dentro!
Incentivo Fiscal
Todas as contribuições efetuadas pelo participante
para o plano, limitadas em 12% da sua renda
bruta anual, poderão ser deduzidas da base de
cálculo do Imposto de Renda, com ajuste na
declaração anual completa do Imposto de Renda
feita pelo participante.

Quem paga as despesas com a
administração do plano?
As despesas com a administração do plano são
assumidas pela patrocinadora. Porém, nos casos
de participantes Autopatrocinados e aqueles
aguardando o recebimento do Benefício Proporcional
(BPDs), as despesas de administração deverão ser
custeadas pelos próprios participantes, conforme
esclarecemos adiante.
Existe alguma garantia de rentabilidade
dos investimentos do plano?
Não há garantia mínima de rentabilidade e toda
a rentabilidade obtida, deduzidos os tributos e os
custos diretos e indiretos com a administração dos
investimentos, é repassada mensalmente aos Fundos
de participante e de patrocinadora.

Material Explicativo PAP II
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“Seu Saldo de
Conta sempre será
um PATRIMÔNIO e uma
segurança para você e
sua família”

Contas
Quais serão os valores que o participante poderá migrar para o PAP II e onde serão alocados?
Participantes Ativos do PAP:
Todos os valores relativos a contribuições de participante e de patrocinadora aportados em nome do participante no PAP
serão integralmente migrados para os fundos de mesmo nome no PAP II, isto é, Fundos A, B, C, D, E, F e G.
Os participantes do PAP oriundos do Plano Básico (extinto em 31/12/1998) terão os valores proporcionais relativos à
Suplementação de Aposentadoria, alocados no Fundo F.
Aposentados oriundos do PAP e do Plano Fundamental:
As reservas de migração serão calculadas com base em avaliação atuarial especialmente elaborada para a implantação do
PAP II e segundo premissas atuariais aprovadas pelo órgão competente. A data-base do cálculo será de 30 de junho de
2014, sendo que as reservas de migração dos aposentados, após deduzidos os benefícios pagos, serão atualizadas até a
data da efetiva transferência ao PAP II de acordo com a variação do INPC/IBGE.
O que é o Saldo Total do participante que cada participante tem no PAP II?
O Saldo Total do participante é a soma dos Fundos formados pelas contribuições do participante, da patrocinadora, valores
migrados do PAP, valores relativos a recursos portados de outros planos, quando existirem, e do retorno dos investimentos,
conforme estrutura abaixo:
CONTAS COM RECURSOS APORTADOS PELO PARTICIPANTE
FUNDO A

FUNDO B

FUNDO C

FUNDO G

Contribuições Básicas do
participante e saldo do
Fundo A migrado do PAP

Contribuições Adicionais
de participante e saldo do
Fundo B migrado do PAP

Contribuições Voluntárias
de participante e saldo do
Fundo C migrado do PAP

Recursos do participante
portados de outros planos e
saldo do Fundo G migrado
do PAP

CONTAS COM RECURSOS DA PATROCINADORA
Fundo D

Fundo E

Fundo F

Contribuições Básicas da
patrocinadora e saldo do
Fundo D migrado do PAP

Contribuições Adicionais da
patrocinadora e saldo do
Fundo E migrado do PAP

Contribuições Voluntárias da patrocinadora,
saldo do Fundo F migrado do PAP e reserva de
Proporcionalidade de Aposentadoria do Plano
Básico (a última, quando aplicável)

CÁLCULO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
Quais são as condições para recebimento da Renda Mensal Financeira?
A Renda Mensal Financeira será paga ao participante que a requerer, desde que atendidas, cumulativamente,
as seguintes condições:
Participante
• Desligar-se da patrocinadora;
• Ter, no mínimo, 53 anos de idade ou mais, se for homem, ou, no mínimo, 48 anos ou mais, se for mulher;
• Ter, no mínimo, 10 anos de tempo de contribuição à FUNEPP;
Sócio Fundador (inscritos no plano até 30/04/1985):
• Ter, no mínimo, 50 anos completos de idade;
• Ter, no mínimo, 15 anos acumulados de vínculo com quaisquer das patrocinadoras;
Como é calculada a Renda Mensal Financeira?
A Renda Mensal Financeira será calculada com base em 100% do Saldo Total de participante, que é composto pelos
valores oriundos das contribuições do participante (incluem-se valores portados de outros planos de aposentadoria) e da
patrocinadora, mais o retorno dos investimentos.
Para participantes do PAP oriundos do Plano Básico, também será considerado neste cálculo o valor proporcional da
Suplementação de Aposentadoria ao qual estes participantes têm direito.

E como pode ser paga a Renda Mensal Financeira?
O participante tem a opção de receber até 25% do Saldo Total de participante em
parcela única, sendo o restante transformado em Renda Mensal Financeira.
PARCELA À VISTA

PARCELA MENSAL

De 0% a 25%
do Saldo Total de participante
(facultativa)

Renda mensal correspondente a um percentual entre
0% e 1,5% do Saldo Total de Conta de participante, que
pode ser alterado anualmente no mês de dezembro e o valor
será atualizado em janeiro de cada ano em função do retorno
dos investimentos.

• Caso o Saldo Total de participante no momento da concessão ou durante
o recebimento do benefício, seja inferior a 50 UPs (cinquenta Unidades
Previdenciárias), este valor obrigatoriamente será pago à vista.
• Para valores entre 50 e 150 Unidades Previdenciárias, o participante poderá escolher
entre receber o valor total à vista ou transformar em renda mensal financeira.
• O aposentado poderá receber antecipadamente 35% (trinta e cinco por cento) do valor
da Renda Mensal Financeira, até o dia 15 do mês de competência, desde que o valor seja
superior a ½ (meia) Unidade Previdenciária.
Existe algum tipo de garantia no valor do benefício do plano?
Sim. O participante que efetuar Contribuição Básica no PAP II no percentual máximo
(4%), terá assegurado que os saldos dos Fundos A e D serão suficientes para a
concessão de uma renda mensal vitalícia hipotética (RMVH), no momento da
concessão do benefício, conforme fórmula abaixo:

Renda Mensal
Vitalícia
Hipotética

Número de meses efetuando
a contribuição básica máxima
x 1,5% x
12

Salário de
Benefício

A renda mensal vitalícia hipotética corresponde ao
benefício ao qual o participante teria direito caso
não optasse pela migração ao PAP II, permanecendo
inscrito no PAP. Portanto:
• Caso o valor necessário para a garantia deste
benefício seja superior à soma dos Fundos A e D no
PAP II, o valor para complemento desta garantia será
creditado pela patrocinadora no Fundo D e integrará
o Saldo Total de participante para o pagamento do
benefício de renda mensal financeira.
• Caso o valor da garantia seja inferior, o benefício
será calculado com base no Saldo Total do
participante (soma dos Fundos A, B, C, D, E, F e G)
constituído no PAP II.

Veja alguns exemplos utilizando
cenários hipotéticos:

Material Explicativo PAP II
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Exemplo I

Exemplo II

Salário-Base R$ 5.000

Salário-Base R$ 5.000

Tempo de Contribuição Básica no
percentual máximo (4%): 360 meses

Tempo de Contribuição Básica no
percentual máximo (4%): 120 meses

R$ 300.000

R$ 180.000

Saldo Fundo A

Saldo Fundo D

Saldo Fundo A

Saldo Fundo D

R$ 150.000

R$ 150.000

R$ 90.000

R$ 90.000

RMVH: R$ 2.250
RMVH = (360 / 12) x 1,5% x 5.000 = R$ 2.250

RMVH: R$ 750
RMVH = (120 / 12) x 1,5% x 5.000 = R$ 750

Direito Assegurado* para suprir a RMVH
acima no PAP = R$ 375.000

Direito Assegurado* para suprir a RMVH
acima no PAP = R$ 125.000

Neste caso, o Direito Assegurado é superior à
soma dos Fundos A e D, portanto, o valor da
garantia apurado conforme as regras do PAP II,
igual a R$ 375.000, substituirá os valores dos
Fundos A e D e será integrado ao seu Saldo
Total de participante (soma dos Fundos A,
B, C, D, E, F e G) para pagamento da renda
mensal financeira.

Neste caso, o Direito Assegurado é inferior
à soma dos Fundos A e D, portanto, o valor
do seu Saldo Total de participante (soma dos
Fundos A, B, C, D, E, F e G), será utilizado
para pagamento da renda mensal financeira,
considerando os valores originais dos Fundos
A e D, igual a R$ 180.000.

Em caso de falecimento do aposentado, o
que ocorre com o benefício que ele vinha
recebendo?
Caso não tenha ocorrido o esgotamento do Saldo
Total de participante, a Renda Mensal Financeira será
revertida para os beneficiários em partes iguais, sendo
permitida a alteração do percentual por meio de
requerimento, desde que em comum acordo entre todos
os beneficiários. Também é possível o recebimento do
Saldo Total de participante em parcela única, distribuída
em partes iguais entre os beneficiários.
O que acontece quando ocorre o
falecimento ou a invalidez do participante
em atividade?
O participante ou seus Beneficiários, conforme o
caso, receberão 100% do Saldo Total de participante
em parcela única, a título de Pecúlio por Morte ou
por Invalidez. Nestes casos, o benefício do Plano
Fundamental será mantido e pago de acordo com as
regras do respectivo plano.
Pecúlio: pagamento, em prestação única, aos
Beneficiários ou aos Designados, em caso de morte
do participante ou aposentado.
E se não existirem Beneficiários para
recebimento do benefício?
A Renda Mensal Financeira será revertida aos
Beneficiários em partes iguais. Não havendo
Beneficiários, o benefício será pago às pessoas
designadas, inscritas pelo participante no plano e, na
ausência destes, será levado a espólio.
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O que é Tempo de Contribuição?
Tempo de Contribuição significa o tempo em que o
participante mantiver sua inscrição ou mantiver-se
como Autopatrocinado ou Vinculado. O tempo de
contribuição no PAP também é considerado, somandose ao tempo de contribuição do PAP II.

Condições no
Desligamento
Quais são as opções que o participante tem
quando se desliga da empresa antes de ser
elegível a um benefício?
Se o participante se desligar da empresa, pode
optar por uma das situações a seguir:

1.
2.
3.
4.

Deixar o dinheiro no plano para
receber o benefício no futuro
Resgatar os valores acumulados

Portar seus recursos para outro plano
de previdência, ou, ainda;

Continuar como participante do PAP II.

Confira os detalhes a seguir:

Opção oferecida
no desligamento

Autopatrocínio

Benefício
Proporcional
Diferido (BPD)

O que é
É a possibilidade de o participante
permanecer no plano assumindo o
pagamento das suas contribuições e
das contribuições da patrocinadora,
inclusive as destinadas às despesas
administrativas e ao custeio da
garantia mínima.

É a possibilidade de o
participante deixar seus
recursos no plano para receber
o Benefício Proporcional,
quando se tornar elegível.

Portabilidade

É a possibilidade de o participante
transferir (“portar”) 100% do Saldo
Total para outro plano de benefício
administrado por entidade de
previdência complementar ou por
companhia seguradora.

Resgate de
Contribuições

É a possibilidade de o participante receber
100% do saldo dos Fundos A, B e C; além
de 4% (quatro por cento) para cada ano
completo de vínculo empregatício sobre o
saldo dos Fundos D, E e F.
Os recursos constituídos em Entidades
Fechadas de Previdência Complementar,
portados para o PAP II e alocados no
Fundo G, deverão ser, necessariamente,
objetos de nova portabilidade.

Condições necessárias na data do
desligamento da empresa

• Não ter optado pelo Benefício
Proporcional Diferido,
Portabilidade ou Resgate de
Contribuições.

• Ter, no mínimo, 3 anos de
vinculação ao plano
• Não ser elegível a receber a
Renda Mensal Financeira

• Não estar recebendo
benefício pelo plano.

• Não estar recebendo nem ter recebido
qualquer um dos benefícios pela
Fundação Nestlé de Previdência Privada.

O que é Tempo de Vinculação ao Plano?
Tempo de Vinculação ao Plano significa a soma do
período decorrido desde a data de ingresso no PAP até
a data de migração para o PAP II com o período desde a
migração até a data do desligamento do PAP II.
Quais são os prazos para efetivação da opção
do participante?
A FUNEPP tem um prazo de 30 dias após o desligamento
da empresa para enviar um extrato ao participante com
todas as informações, e o participante tem mais 30 dias
após o recebimento do extrato, a partir de então, para
fazer a sua opção.

Ao sair da empresa, o participante pode
resgatar suas contribuições e portar as
contribuições da patrocinadora para outra
entidade de previdência complementar?
O participante não pode optar por dois institutos ao
mesmo tempo.
Se optar pela portabilidade, o Saldo Total de
participante será transferido para outro plano de
previdência de entidade de previdência complementar
ou companhia seguradora.
Se optar pelo resgate, receberá o saldo dos Fundos A,
B e C e mais um percentual do saldo dos Fundos D, E
e F, conforme tabela de resgate. O saldo do fundo G,
quando oriundo de Entidade Aberta, também poderá
ser resgatado, e, se houver parte oriunda de Entidade
Fechada, deverá ser objeto de nova portabilidade.
O participante pode transferir para a
FUNEPP recursos que tenha em outros
planos de previdência?

Questões Gerais
O participante pode parar de contribuir e
receber o que já investiu no plano?
O participante pode se desligar da FUNEPP a qualquer
momento, interrompendo suas contribuições e as
contribuições da empresa por meio de requerimento.
Entretanto, o pagamento de benefício, resgate ou
portabilidade somente será feito após o desligamento da
empresa e desde que preenchidas as condições descritas
no regulamento do plano.

Sim. Para isto deve procurar o representante da
FUNEPP e fazer sua opção pela portabilidade no
outro plano de previdência.

O que acontece se o participante
ficar inválido ou falecer durante o
período de espera pela concessão do
Benefício Proporcional?
Nos dois casos a FUNEPP assegura ao participante
ou aos seus Beneficiários o Pecúlio por Invalidez ou o
Pecúlio por Morte, conforme o caso.
Nestes casos, o benefício do Plano Fundamental
será mantido e pago de acordo com as regras do
respectivo plano.
Os benefícios e resgates da FUNEPP
são tributados?
Todos os benefícios de renda mensal e o resgate
de contribuições serão tributados de acordo com as
tabelas regressiva ou progressiva de Imposto
de Renda.
Ao se inscrever no plano, o participante deve, ou
escolher o Regime Regressivo de tributação, ou
manter o Regime Progressivo de tributação, que
será aplicado em caso de resgate das contribuições
ou pagamento de benefícios, de acordo com a
legislação vigente.

Como funcionam os Regimes Regressivo e
Progressivo de Tributação?
Tabela Regressiva
No Regime Regressivo, a alíquota do imposto de
renda a ser aplicada sobre o valor do benefício ou do
resgate depende do tempo em que as contribuições
permaneceram no plano. Quanto mais tempo
permanecerem no plano, menor será a alíquota do
Imposto de Renda.
A contagem é feita a partir da data em que cada
contribuição foi efetuada até a data do respectivo
pagamento. Se este período de tempo for de, no
mínimo, 10 anos, a alíquota incidente será de 10%.
Se for menor, a alíquota será maior até chegar ao teto
de 35%, quando o prazo de acumulação for igual ou
inferior a 2 anos. Veja na tabela:
TABELA REGRESSIVA
Período de acumulação dos recursos

Alíquota

Até 2 anos

35%

Acima de 2 anos até 4 anos

30%

Acima de 4 anos até 6 anos

25%

Acima de 6 anos até 8 anos

20%

Acima de 8 anos até 10 anos

15%

Acima de 10 anos

10%

Tabela Progressiva
No Regime Progressivo, o que define a alíquota do
Imposto de Renda é o valor do benefício de renda
mensal ou da antecipação de até 25% do Saldo Total
de participante em parcela única. Se o benefício for,
por exemplo, de R$ 1.500 mensais, você não pagará
Imposto de Renda, pois o valor está na faixa de
isenção da tabela. Se o benefício for de R$ 3.500 a
alíquota de imposto será de 15% sobre este valor
(tabela do IR com base 2017), descontado o valor da
parcela a deduzir. Veja a tabela:
TABELA PROGRESSIVA – BASE 2017
Rendimentos líquidos
Parcela a
Alíquota
mensais (R$)
deduzir (R$)
até 1.903,98

-

-

até 2.826,65

7,5%

142,80

até 3.751,05

15,0%

354,80

até 4.664,68

22,5%

636,13

acima de 4.664,68

27,5 %

869,36

Se a opção do participante for pelo resgate de
contribuições em parcela única, será aplicada a
alíquota de 15% sobre o valor, a título de antecipação
do Imposto de Renda. Os valores dos benefícios ou
resgates deverão ser informados pelo participante na
declaração anual do imposto de renda, na qual serão
efetuados os ajustes.

Como posso acompanhar meu saldo
na FUNEPP?
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