
1-Previdencia Corporativa 
 

 
Entidades Abertas Previdência Complementar – EAPC  

 
-   Planos Individuais  

-   Planos Corporativos  
 

 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC 

 

- Fundações – são os Fundos de Pensão 

-    Fundos Multipatrocinados –  condomínios com gestão segregada  
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FenaPrevi - Primeiro semestre/2017  - R$ 55 Bilhões 

 

Participação baixa das empresas nos planos Corporativos no Brasil   



Contratação sob a forma Coletiva 

  

-Pessoas vinculadas de forma licita ao Estipulante  

 

 -Facultado segurado fazer aportes adicionais qualquer valor  

 

-Tem que ser Disponibilidade para todos : demandas Judiciais  

 

-Vedado Critérios Discriminatórios:  idem 

 

-Retenção de talentos 



R$ 258 R$ 553 R$ 1.538 R$ 3.598 

2 x  

mais 

6 x  

mais 

14 x  

mais 

30 anos 20 anos 10 anos 5 anos 

30 anos 40 anos 50 anos 55 anos 

Período de 

Acumulação  

Idade Inicial  

Contribuição mensal para saldo 250 mil aos 60 anos. 

Mesmo principio do Individual   

2x Café p/dia 2x Temaki p/dia 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs3bDQg4vPAhVJjZAKHfzBDCYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vinhozine.com.br%2Fdiferenca-champanhe-espumante-e-prosecco%2F&psig=AFQjCNFmPvjHxSGjELEpByw4benv0wcAMw&ust=1473810911517897


Melhor rentabilidade não existe... 

Inicio do Plano 

Futuro  
Tranqüilo 

Contribuição Colaborador 
+ 
Contribuição  da Empresa             
+ 
Rentabilidade 

$ 

Tempo 



Previdência Corporativa 

Como funcionam as contribuições ????? 

 

 

               

FUNDOS 

PGBL 
Lucro Real 

CONTRIBUIÇÕES 

EMPRESA 
CONTRIBUIÇÕES 

PATICIPANTES 

FUNDOS 

VGBL 



Previdência Corporativa 

Como funciona o incentivo fiscal PGBL??? 

Funcionário (no PGBL) :  

Contribuições deduzidas da base de cálculo do IR de Pessoa 

Física até o limite de 12% do rendimento bruto anual do 

participante. 

Empresa (no PGBL):  
Na determinação do Lucro Real pode deduzir 

até o limite de 20% da folha dos funcionários 

envolvidos no referido plano. 



Condição expressa em tabela definida pela Empresa para 

liberar ação da reserva constituída com a “parte empresa” em  

desligamento involuntário (respeitando prazo da resolução 139). 

 

“Exemplo” regra  Vesting: 
 
 

 

 

Previdência Corporativa 
O que é Regra de VESTING ? 

Tempo de Empresa 
Percentual Parte Instituidora a ser 

disponibilizado ao Participante

Até 3 anos 0%

De 3 anos  a 6 anos 40%

De 6 anos  a 10 anos 60%

Acima de 10 anos 100%



Previdência Corporativa 
 

Tem uma regra mínima  para resgate do saldo constituído pela 

parte da empresa que é de 01 ano civil (resolução 139)  

 



Desligamento da Empresa  

• Poderá resgatar o Fundo : parte/funcionário x  parte/empresa/Vesting 

• Poderá relacionar-se diretamente com a Seguradora   

• Poderá transferir para a entidade (portabilidade). 

Saída Prematura  



Falecimento :  

Antes da aposentadoria o  saldo acumulado (parte participante e parte 

empresa) será pago aos beneficiários  indicados.    

 

Invalidez Total e Permanente  

Saldo será liberado, porem ao próprio participante 

Saída Prematura  



 
” 

2 - Regime Tributário 



Regime Progressivo - Antecipação 

 

Regime Regressivo – Definitivo (incentivo ao Longo Prazo) 

filme%20IR.wmv


                

                   “REGIME PROGRESSVO” 
  

RESGATE 1.000,00 

I.R (15%) 150,00 

Valor Líquido 850,00 

Restituição na 

Declaração Anual 

150,00 

RESGATE 10.000,00 

I.R (15%) 1.500,00 

Valor Líquido 8.500,00 

Pagamento na 

Declaração Anual 

1.250,00 

Resgaste: 15% tributado 

Restante: Ajuste na declaração anual 

Exemplos... 



Prazo de Acumulação Alíquota na Fonte 

Até 2 anos 35% 

De 2 até 4 anos 30% 

De 4 até 6 anos 25% 

De 6 até 8 anos 20% 

De 8 até 10 anos 15% 

Acima de 10 anos 10% 

 REGIME REGRESSIVA  
Nesta opção tributação é DEFINITIVA  

* 

                        



 Como Interpretar a escolha ...?  

 

 

 Poderia... 

 
 

1- Entra em inventário, liquidez imediata/vencimento com/sem IR 

 

- Aplicação em Titulo sem IR no resgate (Certificados de Recebíveis - CRI, CRA, 

Letras de Credito - LCI, LCA, Fundos Imobiliários etc.)  

 

- Aplicação em Titulo com IR no resgate 15% (CDB, Fundos, etc em 24 meses)  

 

- Aplicação em Ações  com risco da Renda Variável não recomendado a sua 

idade  

 

-    Aplicação em Imóveis que compromete a  liquidez   

 

  

 



  
Optou... 

 

 

2- Não entra em inventario, liquidez imediata, com IR favorável, mas tendo que 

esperar..... 

 

 

-optou pela  Previdência Privada tabela Regressiva   

 

 

-esperar 10 anos para beneficio do IR em 10%  

 

  

-apostou “claro”, sobreviver  alguns anos após   para usufruir....... 

 

 

-apostou não sobrevivendo, na passagem direta aos filhos “sem inventario” logo  

sem custos e de forma imediata, diferencial da  Previdência Complementar 

 

 

 

Conclusão 1 : na adesão tem que ser considerado algumas importantes 

variáveis, requerendo analise contextualizada 

 



Estariam certas as decisões, smj,  antagônicas ? 

 

a) No individual (valor menor) optou pelo Progressivo penalizado  com 

“27,50 % de certo de IR “. Se seu objetivo era resgatar no curto 

prazo um produto bancário por ter menos IR poderia ser mais 

recomendável talvez.. mas entraria  em inventario !?   

 

b)  No Empresarial (valor maior) optou pelo Regressivo com 10% de IR,  

mas obrigado a  esperar por 10 anos x não entra em inventario 

 
 

..3 anos (2014 a 2017) será o extraordinário 30%  de IR  !!!! 

 
(Ate 2 anos 35%/Até 4 anos 30%/Ate 6 anos 25%/Até 8 anos 20%/Ate 10 anos 15%/Acima 10%)  

 

 

Conclusão final : Nem sempre o mais certo é tão perceptível ao 

leigo na adesão....já que..... 



  

Recomendação   

 

“Inexiste “receita de bolo pronta”, quando o assunto é 

Previdência/Finanças, “sem a contextualização” de caso a 

caso, de fatores econômicos, sem ouvir ”o que o cliente 

objetiva” no seu investimento. 

 

A recomendação fundamental  é sempre ter uma consultoria 

especializada, que “ajustará para esta contextualização”, 

trazendo assim a efetiva  tranquilidade futura sonhada   

 

Pois, sempre lembrando..... 


