
4. Portabilidade
Saiba sobre a opção que permite levar para 

outro plano de previdência o seu direito 
acumulado no plano atual.

3. BPD - Vinculado
Saiba sobre a opção que permite permanecer 
no plano, mesmo sem efetuar contribuições, e 
se beneficiando da rentabilidade do plano.

6. Saber como preencher
Depois de saber sobre as opções 
disponíveis, veja como preencher 
corretamente o extrato e formalizar 
sua escolha ;-)

5. Resgate
Saiba sobre a opção que permite retirar o 

seu direito acumulado no plano atual.

2. Autopatrocínio
Saiba mais sobre a opção que permite 

permanecer no plano, compor uma 
maior reserva para sua aposentadoria e 

ainda pagar menos imposto de renda.  

Explicativo

• Extrato de desligamento
Clique no item correspondente e saiba detalhes das opções disponíveis

1. Entender valores 
apresentados

Entenda os valores demonstrados no extrato de 
desligamento e como cada um deles impacta no 

seu direito acumulado no plano.



• Explicando o quadro “SALDO DA CONTA DO PARTICIPANTE” – primeiro quadro abaixo dos dados pessoais:

Explicativo

• Extrato de desligamento - Explicado

1 Coluna “Origem”:

Participante: se refere à parte do saldo 
formado pelas contribuições do participante 
Patrocinadora :se refere à parte do saldo 
composto por contribuições da empresa.

2 Colunas “% Portabilidade” e “% Resgate”:

Mostram o percentual do saldo de cada conta que o participante terá 
direito, caso escolha a portabilidade ou caso escolha o resgate. As contas 
de origem participante sempre mostram 100% e as contas patrocinadoras 
apresentam os percentuais definidos no regulamento de cada plano.

3 Coluna “Quantidade Cotas”:

Cota: é a fração mínima dos recursos do patrimônio do plano e o valor da 
mesma é atualizado a cada mês de acordo com o retorno dos investimentos. 
O extrato mostra sua posição em cotas  no mês de referência e o valor a 
receber sofre alterações por conta da variação da cota.

4 Coluna “Quantidade R$”:

Mostra o valor em moeda de cada conta que forma o 
saldo do participante. É a conversão do número de cotas 
para o valor em Reais. Todos os pagamentos são feitos 
com base no valor da cota mais atualizado disponível.

VER PRÓXIMO
VOLTAR PARA O INÍCIO



• Explicando o quadro “Autopatrocínio” – para quem deseja fazer esta opção:

Explicativo

• Extrato de desligamento - Explicado

1 O que é autopatrocinio:

É a opção que permite permanecer vinculado ao 
plano de aposentadoria, mesmo após cessar o 
vínculo empregatício com a empresa patrocinadora 
do plano, desde que efetuando as contribuições de 
participante e assumindo o custeios da 
patrocinadora (inclusive despesas administrativas).
É possível optar por outro instituto (Resgate, BPD ou 
Portabilidade) a qualquer momento durante o 
período de autopatrocínio.

Importante: 1. O regulamento do plano prevê um prazo para efetuar esta opção, o qual pode variar 
entre 30 e 90 dias após o recebimento do extrato de desligamento. Por isso, é importante avaliar 
dentro do prazo estipulado a opção pelo plano e, em caso de dúvidas fazer contato nos canais de 
atendimento da Entidade, pois durante o período de atendimento o prazo para opção é pausado. 
2. Busque no site de participantes informações sobre débito automático e como baixar seu boleto no 
site, estas medidas facilitam a manutenção do autopatrocínio.

2 Valores demonstrados:

Correspondem aos valores de suas contribuições 
mensais, caso permaneça com os percentuais de 
contribuição vigentes no mês de seu desligamento 
da empresa. 
No momento da opção, você pode alterar o valor de 
suas contribuições, dentro dos limites estabelecidos 
no regulamento do plano.

3 O primeiro boleto:

O primeiro boleto acumula os valores de contribuição 
em aberto desde o mês do término do vínculo com a 
empresa, por isso, o valor poderá ser maior 
dependendo do tempo entre o desligamento e a opção.

VOLTAR PARA O INÍCIO

VER PRÓXIMO



• Explicando o quadro “BPD – Benefício Proporcional Diferido” – para quem deseja fazer esta opção:

Explicativo

• Extrato de desligamento - Explicado

2 Valor total do BPD:

É o valor base para o caso do participante 
permanecer vinculado ao plano.
O saldo permanece rendendo até que o participante 
se torne elegível à aposentadoria pelo plano 
(situação que prevê benefício com base em 100% do 
salde de participante e da empresa), ou até solicitar 
o resgate ou portabilidade (situação em que é 
aplicado o percentual de patrocinadora previsto no 
regulamento).

1 O que é BPD – Benefício Proporcional Diferido:

É a opção que permite permanecer vinculado ao 
plano de aposentadoria, mesmo após cessar o 
vínculo empregatício com a empresa patrocinadora 
do plano, sem efetuar contribuições para 
constituição do benefício pleno. O participante 
assume o custeio para despesas administrativas, se 
houver.
É possível optar por outro instituto (Resgate ou 
Portabilidade) a qualquer momento durante o 
período de diferimento.

Importante: 1. O regulamento do plano prevê um prazo para efetuar uma opção após desligamento 
da empresa, o qual pode variar entre 30 e 90 dias após o recebimento do extrato de desligamento. 
Após o prazo, se não houver manifestação do participante por um instituto é presumido o BPD.
2. Fique atento para o caso de seu plano prever o custeio de despesas administrativas, pois o não 
pagamento das despesas pode implicar em cancelamento da participação no plano, o que implica 
em não ter direito ao beneficio de aposentadoria, ficando sujeito apenas ao resgate.

VER PRÓXIMO

VOLTAR PARA O INÍCIO



• Explicando o quadro “PORTABILIDADE” – para quem deseja fazer esta opção:

Explicativo

• Extrato de desligamento - Explicado

1 Saldo de participante e patrocinadora:

É o valor aplicável para efeito de portabilidade, 
já calculado sobre o percentual apresentado no 
quadro “Saldo da conta do participante”

3 Dados do plano receptor:

Nestes campos é necessário informar os dados 
do plano que receberá os recursos da 
portabilidade.  Os dados bancários a informar 
são os da Entidade que vai receber os recursos 
(não pode indicar os dados do participante, pois 
isso acarreta em devolução dos recursos por 
incompatibilidade de CNPJ).
Este preenchimento é só a formalização da 
opção pela portabilidade. O processo ainda 
requer documentos específicos que são 
enviados posteriormente ao participante.

Importante: avalie bem, caso o saldo de patrocinadora disponível para 
portabilidade não seja 100%, pois ao levar o valor em portabilidade, o recurso 
necessariamente deve se tornar uma renda de aposentadoria e, normalmente 
é mais benéfico ter a aposentadoria no plano atual com base em 100% do 
saldo, do que em outro plano com base em uma parte menor deste saldo.

2 Valor total passível de portabilidade:

É o valor da portabilidade em si. Somando o 
saldo do participante e o percentual de 
patrocinadora que tem direito.

VER PRÓXIMO
VOLTAR PARA O INÍCIO



• Explicando o quadro “RESGATE” – para quem deseja fazer esta opção:

Explicativo

• Extrato de desligamento - Explicado

1 Opção e número de parcelas:

Ao escolher o resgate, é possível parcelar em 
até 12 vezes o recebimento. Para isso, é 
importante marcar o “X” em “RESGATE DE 
CONTRIBUIÇÕES” e também assinalar o 
número de parcelas em que deseja o resgate.
(a falta da indicação do número de parcelas 
pode implicar em rejeição do processo)

3 Imposto de renda:

Demonstra o valor estimado de IR retido na 
fonte, para cada opção de parcelamento 
demonstrada. A retenção de IR na fonte nos 
casos de resgate é uma obrigação legal da 
entidade de previdência. 
Veja observação sobre IR progressivo ou 
regressivo no quadro ao lado

Importante: Quando a opção de tributação é regressiva, é demonstrado o valor médio de imposto de renda com base no 
número de parcelas. Quando a opção de tributação é progressiva, o valor sempre é de 15% e deve ser ajustado na 
declaração de imposto de renda do ano seguinte (para restituição ou para pagamento da diferença à RFB). É possível 
consultar sua opção de tributação no próprio extrato de desligamento, no campo de dados pessoais, do lado direito 
superior do extrato. 
Residente no exterior tem uma tributação exclusiva e deverá entrar em contato para maiores esclarecimentos

2 Valor da parcela:

Indica o valor bruto (antes da retenção de 
imposto de renda) em reais para cada opção de 
parcelamento.

4 Valor líquido da parcela:

Indica o valor a ser depositado na 
conta do participante após a dedução 
de imposto de renda na fonte.

VER PRÓXIMO

VOLTAR PARA O INÍCIO



• Para formalizar sua opção por um dos 
institutos é necessário preencher e assinar o 
extrato de desligamento

• Neste slide mostramos os itens obrigatórios 
para correto preenchimento e nos seguintes 
explicamos os dados que o extrato de 
desligamento demonstra.

Explicativo

• Extrato de desligamento

12345-6

1 Confira seus dados e, 

se necessário, os atualize 
no site antes de enviar os 
documentos.

2 Marque o “X” na sua opção

Você pode escolher apenas uma 
opção (“marcar “x” em mais de uma 
implica em rejeição do processo).

X

3 Assine e inclua data e local (a falta da 

assinatura implica em rejeição do processo).

Local  data
assinatura

2.1 Se sua opção for resgate, ainda é 

preciso indicar a quantidade de parcelas de 
recebimento (“marcar “x” em mais de uma 
implica em rejeição do processo).

 Certifique-se de que a imagem enviada no site 
está legível; 

 Prefira utilizar aplicativos de scanner para salvar 
todas as páginas num único arquivo PDF;

• As páginas devem constar num único PDF e 
devem estar legíveis (se você anexa uma 
página de cada vez no site, só fica registrada a 
última enviada)

• Se não estiver correto, o processo será 
rejeitado por pendência, por isso confira bem.

VOLTAR PARA 
O INÍCIO


