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Olá, 

Quando estamos na idade produtiva, em 
plena atividade, pensar no futuro deve 
estar nos planos do presente. Neste 
contexto, a previdência privada é um dos 
melhores investimentos para o 
planejamento em longo prazo, podendo 
ser utilizada com diferentes objetivos, 
como: complemento de aposentadoria, 
garantia para manutenção da faixa de 
ganhos nos próximos anos ou como 
poupança para realização de projetos, a 
exemplo da compra da casa própria. Seja 
qual for a meta, a CompesaPrev pode 
ajudar você nesse percurso.

Temos vasta experiência, pois são mais 
de 30 anos de atuação na gestão do plano 
de Benefícios e Assistência dos 
autopatrocinadores, empregados da 
Compesa, aposentados e pensionistas.
Apresentamos o novo plano de benefícios 
previdenciários, que vai ajudar você a se 
planejar. Conheça o Plano Contribuição 
Definida (CD) e,  qualquer dúvida, entre 
em contato com a gente. Estamos à 
disposição!



O novo plano implantado pela 
CompresaPrev trata-se de um plano de 
previdência complementar em que os 
benefícios são mensurados em função 
das contribuições e rentabilidade 
alcançada nos investimentos.

Entende-se por plano de benefício de 
caráter previdenciário na modalidade de 
contribuição definida aquele cujos 
benefícios programados têm seu valor 
permanentemente ajustado ao saldo de 
conta mantido em favor do participante, 
inclusive na fase em que recebe os 
benefícios, considerando o resultado 
líquido de sua aplicação, os valores 
aportados e os benefícios pagos.

O que é o Plano CD – 
Contribuição Definida?
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Manutenção do padrão de renda 
após a aposentadoria

Investimento compartilhado
com a Compesa

Opção de contribuição voluntária

Empréstimo com uma das menores
taxas de mercado

Direito de aderir ao Plano
de Saúde

Dedução no Imposto
de Renda

Principais Vantagens
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Patrimônio Individual
(saldo de conta)

Os riscos de perdas e ganhos é do 
participante, não há ocorrência de 
déficit ou superávit 

Resgate e Portabilidade: institutos 
permitidos ao se desligar da 
patrocinadora. Em ambos é 
possível além de levar o valor 
contribuído, um percentual 
também à parte da patrocinadora.

Permite contribuição voluntária 

Permite suspensão
de contribuição 

É possível solicitar empréstimo 
com um dos menores juros do 
mercado

Características básicas
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Benefício Programado e Benefício de 
Risco

Patrocinadora: A Compesa é a 
patrocinadora original Plano, firmado 
através de convênio de adesão com a 
CompesaPrev, e só deixará de ser, caso 
requeira a retirada de Patrocinador, na 
qual deverá assegurará os direitos 
estabelecidos na legislação.

Assistido: É a pessoa física que aderir e 
permanecer filiada ao Plano, e que já está 
recebendo o a sua suplementação de 
aposentadoria ou pensão do Plano.
Participante: É a pessoa física que aderir e 
permanecer filiada ao Plano, e que não se 
encontra em gozo de benefício de 
prestação continuada pelo Plano.

1- PARTICIPANTE NORMAL 
Contribuições para Benefícios 

Definições
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Programados e de Riscos

• Requeira sua inscrição, como 
Participante, no prazo de 90 (noventa) 
dias do estabelecimento do seu vínculo 
empregatício com o Patrocinador; 

• A inscrição será aprovada, através de 
exame médico indicado pela 
CompesaPrev, no caso do requerimento 
de inscrição ser posterior ao prazo de 
90(noventa) dias do seu vínculo 
empregatício como Patrocinador.

2- PARTICIPANTE ESPECIAL 

Contribuições apenas para Benefícios 
Programados.

Nas situações em que a data de adesão 
seja:

1. Posterior a 90 (noventa) dias do 
estabelecimento do vínculo empregatício 
com o Patrocinador, exceto no caso de 
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que tenha sido aprovado em exame 
médico indicado pela CompesaPrev ; 

2. Posterior à data que tenha completado 
55 (cinquenta e cinco) anos de idade; 

3. em data que estiver em gozo de auxílio 
doença pela Previdência Social.

3- PARTICIPANTE EXTRAORDINÁRIO

Não há Contribuições para benefícios 
programados, nem para riscos
Ocorre nos casos a seguir:

1.opção de suspensão de contribuição, em 
caso de afastamento temporário do 
Patrocinador, até a data do retorno ao 
Patrocinador; 

2. opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido (BPD), em caso de término do 
vínculo de trabalho com o Patrocinador.
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Pós-adesão ao Plano CD

Para não comprometer a cobertura 
relativa ao Benefício de Risco é 
necessário o enquadramento na condição 
de Participante Normal, para aquele que 
não esteja recebendo remuneração de 
Patrocinador, por qualquer que seja o 
motivo, dar-se-á mediante opção pela 
condição de Participante 
Autopatrocinado. 

O pagamento para beneficiário que não 
constem na carta de concessão de 
Previdência Social exigirá a apresentação 
de alvará ou decisão judicial.

Critérios para se inscrever no Plano CD

A inscrição como Participante do Plano 
está aberta a todos aqueles que 
mantenham vínculo empregatício com os 
Patrocinadores. Porém, caso o 
participante tenha vínculo com outro 
Plano de Previdência Complementar 
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mantido pelo patrocinador, a nova 
inscrição será vedada e será feita a opção 
pela manutenção da inscrição já vigente.

Equiparam-se aos empregados dos 
patrocinadores, para fins exclusivos de 
filiação como Participante do Plano, os 
seus gerentes, diretores e conselheiros de 
cargo eletivo e outros dirigentes da 
patrocinadora, não  empregados, 
aplicando-se a eles, analogicamente, os 
dispositivos deste regulamento cujas 
referências façam alusão a vínculo de 
emprego ou empregatício;

O requerimento de inscrição como 
participante dar-se-á por meio de 
formulário próprio a ser fornecido pela 
CompesaPrev, devidamente instruído com 
os documentos por ela exigidos.  O 
processamento do pedido de inscrição 
como Participante do Plano será 
concluído pela CompesaPrev no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados de 
entrega do respectivo requerimento 
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instruído com os documentos 
necessários.

A adesão é facultativa e o participante 
pode a qualquer momento solicitar 
cancelamento.

No www.compesaprev.com.br consta o 
formulário e a lista de documentos 
solicitados.

Dos institutos após término do vínculo 
empregatício

RESGATE

• Resgate do Saldo de Contra Individual 
de Benefícios a Conceder – CIBac – 
Subconta Participante e um bônus 
correspondente a um (% )do saldo de 
Conta Individual de Benefício a Conceder 
– CIBaC - Subconta do Patrocinador • O 
resgate não inclui valores recepcionados 
de portabilidades originadas de EFPC, 
cabendo a estes tão somente o instituto 
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da Portabilidade

PORTABILIADE

Portabilidade do Saldo de Conta 
Individual de Benefícios a Conceder – 
CIBaC, Subconta Participante e Subconta 
Patrocinador.

Dos institutos após término do vínculo 
empregatício

AUTOPATROCINADO

Além das suas contribuições, assume as 
contribuições que caberiam ao respectivo 
Patrocinador no Plano de Custeio • Deixa 
de recolher 3(três) contribuições mensais 
consecutivas, ou alternadas num 
intervalo de 12(doze) meses. O 
Cancelamento da inscrição deve ser 
precedida de notificação estabelecimento 
de 30(trinta) dias para liquidação ou para 
optar pelo BPD.
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BPD

Carência de 3(três) anos de efetiva 
filiação ao plano • Contribuição apenas 
para custeio das despesas administrativa 
• Seu benefício serão calculado sobre o 
saldo de conta constituído até a data da 
opção e atualizado pela rentabilidade do 
Plano • Na falta de manifestação por um 
dos Instituto no prazo de 60 dias, 
respeitando a carência serão presumido 
BPD, caso contrário Resgate.

Saiba mais:
www.compesaprev.com.br
planocdinformacoes@compesaprev.com.br

81 9 9960 0348


