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Características dos 
Planos BD, CD e CV 
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PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

➢ Cálculo do benefício é previamente definido 

➢ Plano coletivo

➢ Contribuições são ajustadas para garantir o pagamento dos 
benefícios futuros

➢ Pagamento de renda vitalícia

➢ Mutualismo

➢ Sem flexibilidade

➢ Sem opção de tributação (Tributação progressiva

➢ Vinculado ao INSS (Tanto para recebimento do benefício quanto 
para dependente beneficiário)
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PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

➢ Cálculo das contribuições é previamente definido 

➢ Plano individual

➢ Benefício é calculado com o montante acumulado por um 
determinado período

➢ Pagamento de renda programada

➢ Flexibilidade

➢ Opção de definir o quanto contribuir

➢ Opção de tributação (Progressiva ou regressiva)

➢ Opção de sacar parte da reserva no ato da aposentadoria

➢ Opção de definir o dependente beneficiário
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

➢ Cálculo das contribuições é previamente definido 

➢ Plano individual

➢ Benefício é calculado com o montante acumulado por um 
determinado período

➢ Pagamento de renda programada e/ou vitalícia

➢ Mutualismo no momento da vitalícia

➢ Flexibilidade

➢ Opção de definir o quanto contribuir

➢ Opção de tributação (Progressiva ou regressiva)

➢ Opção de sacar parte da reserva no ato da aposentadoria

➢ Opção de definir o dependente beneficiário



nº 06FEV/2019

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA/VARIÁVEL

Contribuição 

básica

participante

Conta de contribuição 

básica  participante

Rentabilidade
Conta de contribuição 

básica patrocinadora

Conta de contribuição 

adicional participante

Contribuição 

básica 

patrocinadora

Contribuição 

adicional 

participante
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Conta de contribuição 

básica  participante

Conta de contribuição 

básica patrocinadora

Conta de contribuição 

adicional participante

Conta individual 

global do 

assistido

Renda Certa 

por Prazo 

determinado
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Conta de 

contribuição 

básica  

participante

Conta de 

contribuição 

básica 

patrocinadora

Conta de 

contribuição 

adicional 

participante

Renda 

Vitalícia

Renda Certa 

por Prazo 

Determinado

Ou

Fundo Coletivo 

de Renda 

Vitalícia

Sub-Conta

individual para 

Renda Vitalícia

Conta individual 

global do 

assistido
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FIM

OBRIGADO


