
Espaço

EDIÇÃO 21
Setembro 2021



Editorial
 A chegada de setembro, tradicionalmen-
te, traz novos ânimos com a mudança de 
estação: a primavera revela novo cená-
rio, tudo floresce e a natureza encanta, 
lembrando-nos, também, da proximida-
de do fim de mais um ano. Em 2021, com 
tantas lições aprendidas e com o avanço 
da vacinação contra a Covid-19, somos 
movidos pela esperança de dias melho-
res. Ainda assim, os cuidados continuam, 
com atenção aos protocolos e priorizan-
do a saúde e o bem-estar de todos. Afi-
nal, planejamento e segurança fazem 
parte do nosso DNA.

Se as perspectivas se mostram melhores 
em relação à pandemia, no Brasil, o cená-

rio político conturbado tem sido motivo 
de atenção. Na economia, a retomada do 
crescimento segue bastante lenta, e te-
mos muitos desafios a enfrentar, como a 
alta dos preços, condução da taxa de ju-
ros, desemprego e crise hídrica, que preo-
cupa a todos os setores da economia. 

Sabemos que os obstáculos fazem parte 
da trajetória e seguimos em frente, pron-
tos para os desafios, procurando enca-
rá-los como boas lições e nos aprimorar  
a cada dia. 

Nesta edição do Espaço PortoPrev,  
José Antonio Pena Garcia, economista-
-chefe da Porto Investimentos, fala sobre 
o cenário atual, os fatores que têm impac- WILLIAN VAMERLATI DUTRA

Coordenador de Previdência Fechada

tado o mercado e traz perspectivas para 
o curto prazo. 

A seção Finanças Pessoais aborda pes-
quisa sobre as expectativas dos brasilei-
ros tanto em relação ao próprio planeja-
mento financeiro quanto à economia do 
País. Em Educação Previdenciária, abor-
damos cinco mitos e cinco verdades sobre 
o planejamento da aposentadoria, trazen-
do grande oportunidade para revisão de 
alguns conceitos. 

Em Palavra do Participante, publicamos 
algumas dicas recebidas de leitores so-
bre economia em supermercado, em res-
posta à matéria da edição 20 do Espaço 
PortoPrev. Por fim, sempre priorizando o 

bem-estar, na seção Vida em Equilíbrio, 
falamos sobre como manter corpo e men-
te em harmonia. 

Convidamos a todos que participem, en-
viando seus comentários, para o e-mail 
porto.prev@portoseguro.com.br, sobre 
os temas abordados nas matérias, com-
partilhando experiências e dicas. Conte 
sempre com a PortoPrev, que não mede 
esforços para oferecer o seu melhor,  
e estar cada vez mais perto de seus Par ti-
cipantes.  

Boa leitura! 
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Dados da PortoPrev  
referentes a agosto/21

PARTICIPANTES

PATRIMÔNIO

PLANO I PLANO II

R$ 450.060.126,93

R$ 265.986.053,03

ATIVOS

VINCULADOS

APOSENTADOS

PLANO I

2.314

1.612

174

PLANO II

3.511
762

28

Tabela de Rentabilidade • Plano I (%)

Tabela de Rentabilidade • Plano II (%)

Mês/Ano
Mensal Acumulado

Ultraconservador Conservador Moderado  Arrojado Ultraconservador Conservador Moderado  Arrojado

Ago/2021 0,29 0,32 -0,26 -0,79 2,08 2,45 1,21 0,99

Jul/2021 0,33 0,35 -0,61 -1,33 1,79 2,13 1,47 1,79

Jun/2021 0,35 0,79 0,52 0,81 1,45 1,77 2,09 3,16

Mai/2021 0,62 0,27 1,00 1,89 1,10 0,97 1,56 2,34

Abr/2021 0,56 0,81 1,05 1,41 0,48 0,70 0,55 0,44

Mar/2021 0,01 0,27 0,76 1,56 -0,08 -0,11 -0,49 -0,96

Fev/2021 -0,23 -0,39 -0,87 -1,54 -0,09 -0,37 -1,24 -2,48

Jan/2021 0,14 0,02 -0,37 -0,96 0,14 0,02 -0,37 -0,96

Mês/Ano
Mensal Acumulado

Conservador II Moderado II  Arrojado II Conservador II Moderado II  Arrojado II

Ago/2021 0,32 -0,26 -0,80 2,59 1,05 0,74

Jul/2021 0,35 -0,61 -1,35 2,26 1,32 1,55

Jun/2021 0,33 0,52 0,82 1,90 1,94 2,94

Mai/2021 0,73 1,00 1,67 1,56 1,41 2,11

Abr/2021 0,66 0,76 1,41 0,82 0,41 0,43

Mar/2021 0,06 0,05 1,58 0,16 -0,35 -0,97

Fev/2021 -0,09 -0,44 -1,58 0,10 -0,40 -2,51

Jan/2021 0,20 0,04 -0,94 0,20 0,04 -0,94
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Torça pelo melhor,  
mas prepare-se para o pior
Por José Antonio Pena Garcia, economista-chefe da Porto Investimentos

A produção brasileira de eletricidade é baseada em usi-
nas hidrelétricas. Ainda que essa dominância venha sen-
do reduzida nos últimos anos, com a expansão da gera-
ção térmica, fotovoltaica e eólica, o regime de chuvas que 
alimenta os reservatórios das hidrelétricas continua sen-
do de suma importância para o fornecimento abundante 
e, relativamente, mais barato de energia. 

Esse regime, porém, tem sido o pior das últimas – e 
muitas – décadas, especialmente no Centro-Sul do País,  
exigindo o acionamento de fontes (bem) mais caras. 
Além do impacto elevado sobre o preço da eletricidade 
(que deve responder por quase 1 p.p. da alta de 7,8% es-
perada para o IPCA neste ano), o clima também tem afe-

tado a produção agrícola e, consequentemente, o preço  
dos alimentos.

Embora seja temerário fazer qualquer projeção de mé-
dio e longo prazos sobre o clima, há um risco crescente 
de ocorrência do fenômeno conhecido como “La Niña”, 
neste próximo verão brasileiro. Caso ele se materialize, o 
resultado esperado é um volume de chuvas menor que 
a média histórica, exatamente nas regiões do Centro-Sul, 
em que estão concentradas algumas das maiores usinas 
hidrelétricas do País. 

Além da crise hídrica, o clima político também é fator de 
preocupação. Há uma grande incerteza quanto ao resul-
tado da eleição presidencial do final do ano que vem e 

seus possíveis desdobramentos sobre a condução da po-
lítica econômica do médio prazo, sobretudo na área fiscal.

Diante desse quadro, é pouco provável que o real se apre-
cie, de forma significativa, nos próximos meses e trimes-
tres. Sendo assim, o Copom deve elevar ainda mais a taxa 
Selic para evitar um distanciamento adicional da inflação 
estimada para 2022, em relação ao centro da meta (3,5%). 
Nossa estimativa é que a taxa básica de juros chegue a 
8,25% ao final do atual ciclo monetário, nível que seria al-
cançado até a primeira reunião do Copom do próximo ano.

Combinados, a persistência de condições climáticas ainda 
adversas, a alta dos juros domésticos, a recuperação ain-
da modesta do mercado de trabalho, a inflação elevada e 
a incerteza quanto ao cenário político-eleitoral limitam o 
crescimento da renda, encarecem o crédito e reduzem a 
confiança das famílias e das empresas, impactando natu-
ralmente suas decisões de consumo e investimento neste 
final de 2021 e, sobretudo, ao longo de 2022.

Logo, se 2021 deve mostrar uma alta expressiva do PIB, de 
cerca de 5%, o cenário atual para o próximo ano aponta 
para uma variação pouco superior a 1%. Esperando sempre 
pelo melhor, é conveniente estarmos preparados para uma 
jornada cheia de desafios durante os próximos trimestres.  
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Mitos e verdades 
sobre o planejamento 
da aposentadoria
Você tem cuidado bem do planejamento da 
sua aposentadoria? Aqui você confere cinco 
mitos e cinco verdades sobre este assunto, 
que são um convite para refletir sobre seu 
futuro e a realização dos seus objetivos!
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Com filhos, é impossível poupar
No planejamento financeiro é preciso identificar, respeitar e se ajustar 
às diferentes fases da vida. Em alguns momentos, as despesas são 
menores e, com disciplina, é possível poupar mais. Já em outros, de-
pendendo da idade dos filhos, torna-se mais difícil (mas não impossí-
vel) guardar dinheiro. Procure poupar sempre, mesmo que pouco.

Terei ajuda dos familiares na aposentadoria
É sempre bom e reconfortante saber que pode contar com familiares 
caso a situação aperte, mas no futuro você pode se deparar com uma 
realidade bem diferente da sua expectativa. O melhor é não depender 
de ninguém, muito menos incluir essa possibilidade de ajuda no seu 
planejamento.

Os gastos diminuem na aposentadoria 
Este pensamento é bem comum, considerando-se que, nessa fase 
da vida, os filhos já serão adultos e a rotina se tornará mais simples.  
A prática, no entanto, mostra outro cenário: alguns gastos diminuem, 
mas outros aumentam consideravelmente, como os relacionados 
à saúde e bem-estar. E isso não significa que você estará doente.  
Ao contrário: sinaliza que deve se cuidar mais, para viver melhor!

1

4

5

É preciso ter renda para um período  
de dez a quinze anos
O prazo é uma variável importante para o planejamento da sua apo-
sentadoria. Se você resolver se aposentar, por exemplo, aos 60 anos, 
considerando-se a expectativa de vida do brasileiro e os avanços da 
medicina, é correto estimar que precise de renda para viver, no mí-
nimo, até os 90 anos. Isso quer dizer que serão 30 anos vivendo do 
dinheiro  que acumular durante sua carreira. Já imaginou?

3

A renda do INSS pode ser suficiente
Contar somente com a renda do INSS para viver na aposentadoria é 
um grande erro de planejamento. Baseados em pesquisas, planejado-
res financeiros costumam estimar que o benefício recebido do INSS 
deve responder por 20% a 40% da renda total do aposentado, para 
que consiga arcar com suas despesas e manter seu padrão de vida.

2m
ito

s
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Você conhece outros mitos e verdades sobre planejamento da 
aposentadoria? Tem alguma dica ou comentário sobre o assunto? 
Compartilhe com a gente! Seus comentários poderão aparecer no próximo Espaço PortoPrev. 

Com todas essas informações em mãos, é hora de agir!
Sucesso! Feliz presente, futuro próspero para você!

O planejamento deve ser flexível
De tempos em tempos, avalie seu planejamento. Você está alcançando 
suas metas? Será que é preciso revê-las? Em caso de aumento de sa-
lário, por exemplo, vale a pena aproveitar o momento e poupar mais.

Para quem já está no meio do caminho ou perto da aposentadoria, 
mas não juntou o suficiente, a ideia é adiar o momento de parar de tra-
balhar para que consiga um prazo maior de acumulação de recursos.

Planejamento inclui boas decisões de investimentos
Ao poupar para a aposentadoria ou para a realização de sonhos de lon-
go prazo, é necessário contar com uma boa estratégia de investimento 
para que seu dinheiro cresça ao longo do tempo. Guardar recursos é 
importante, assim como é fundamental fazer com que eles rendam! 

ve
rd

ad
es

Todos devem pensar no futuro!
Cuidar do planejamento e poupar é tarefa de todos, seja para sua apo-
sentadoria ou para realizar seus sonhos de longo prazo. Mesmo que 
pouco, procure poupar sempre!

1

Quanto antes começar, melhor
Se você se considera muito jovem para pensar no assunto, saiba que 
essa é uma grande vantagem no seu planejamento: o tempo! Quanto 
mais cedo iniciar o hábito de poupar, de forma organizada e com dis-
ciplina, maiores as chances de acumular recursos no futuro. 

2

A renda da aposentadoria depende do esforço  
de acumulação
Não há segredo. Para garantir renda na sua aposentadoria ou mesmo 
para realizar seus objetivos de longo prazo, é preciso ter recursos para 
isso. E o caminho é um só: cuidar bem do seu orçamento, poupar o 
máximo possível e projetar uma aposentadoria tranquila. 

3

4

5
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Orçamento  
pós-pandemia: 
quais são as 
expectativas  
do brasileiro?
Como você se sente em relação ao momento atual? Tem 
a percepção de que está tudo melhorando? Está pessi-
mista, otimista ou cauteloso em relação ao futuro? 

Mesmo com a recente aceleração do processo de vacina-
ção contra a Covid-19, os brasileiros ainda se mostram 
apreensivos com o desempenho da economia do País, e 
de sua própria condição financeira. É o que mostra a 2ª edi-
ção do Radar Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 
pesquisa realizada no período de 18 a 25 de junho, com 
três mil entrevistados em todas as cinco regiões do País.

Metade dos entrevistados (52%) não acredita que a situa-
ção financeira pessoal se recupere ainda este ano, e cerca 
de dois terços dos entrevistados (68%) não acredita que 
a economia brasileira se recupere em 2021. Confira os 
principais resultados: 
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INFLAÇÃO, JUROS  
E DESEMPREGO

26% 48%

36% 25%

33% 23%

Aumento Aumento

Inalterado

Acreditam na elevação  
da taxa de juros

Acreditam no crescimento  
da inflação/custo de vida

Acreditam que o desemprego  
vai aumentar

InalteradoDiminuição Diminuição

73%

52%

72%

Mais da metade da população (52%) acha que 
o desemprego vai aumentar, 73% apostam no 
crescimento da inflação/custo de vida e 72% es-
peram elevação da taxa de juros.

Quanto ao acesso ao crédito das pessoas e das 
empresas, é maior o contingente que acredita 
em aumento (36%) do que em diminuição (26%). 
Para 33% dos respondentes, vai ficar igual.

Para 48% dos entrevistados, o poder de compra 
das pessoas deve diminuir, ao passo que 25% 
preveem um aumento e 23% consideram que 
não haverá alteração. 

CRÉDITO CONSUMO
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E você? Considera suas expectativas 
otimistas ou pessimistas? 
Dê sua opinião e compartilhe  
seus comentários!

Sua participação poderá aparecer no próximo 
Espaço PortoPrev. 

Sobre o futuro, caso a situação financeira melhore, as respostas 
quanto aos planos foram (múltipla escolha):

FUTURO

32%

34%

29%

27%

26%

24%

19%

15%

12%

  9%

  5%

Investir seus recursos extras em poupança 

Investir seus recursos extras em  
outro tipo de investimento bancário 

Gastar com viagens

Investir em imóveis

Destinar dinheiro extra para melhorar  
sua educação e de seus familiares

Reformar a casa

Comprar um carro 

Comprar eletrodoméstico ou eletrônico

Contratar ou melhorar seu plano de saúde 

Contratar seguro de carro, casa ou vida

Comprar uma moto
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Corpo são, mente sã! A frase é bem antiga, mas tem se mostrado cada vez mais verdadei-
ra. Por mais desafiador que seja o momento, devemos sempre priorizar nosso bem-es-
tar, que pode ser traduzido pelo equilíbrio entre nossa saúde física e mental/emocional.

Retomada: como manter 
corpo e mente em harmonia?

CONFIRA AQUI DEZ DICAS QUE PODEM AJUDAR NESSA CONQUISTA:

Tenha uma atitude mais preventiva 
em relação à sua saúde, cuide-se mais! 
É recomendável, ao menos, uma visita 
anual ao médico para a realização de 
exames. Há uma série de problemas 
de saúde que você pode evitar.

Mantenha uma dieta balanceada e 
evite falar de problemas ou aborreci-
mentos durante suas refeições. Fique 
longe dos exageros, reduza o açúcar 
e a gordura. Muito cuidado com a  
ingestão de bebidas alcoólicas e com 
o fumo.

Faça visitas regulares 
ao médico

Capriche na sua 
alimentação

Para a saúde do corpo e da mente, 
movimentar-se é fundamental. Alguns 
dias por semana, dedique-se a uma 
atividade física que lhe agrade. Os re-
sultados vão aparecer bem depressa: 
disposição, sono mais tranquilo, con-
trole do peso, músculos fortalecidos, 
coração saudável, pressão sob contro-
le e muitos outros benefícios.

Há quem precise de mais horas de 
sono, outros menos. Encontre seu 
equilíbrio e cuide do seu descanso. Vá 
se desligando antes de deitar, deixan-
do o celular de lado, ouvindo uma mú-
sica relaxante e lendo um bom livro. 
Desconecte-se.

Combata o 
sedentarismo Procure dormir bem

1 2

3 4
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E você? Tem buscado esse 
equilíbrio entre saúde física e 
mental? O que tem feito para 
priorizar seu bem-estar? 

Conte sua experiência, envie 
suas dicas, que podem inspirar 
muitas pessoas!

Seus comentários poderão 
aparecer no próximo  
Espaço PortoPrev.

Procure realizar atividades ao ar livre, 
relaxar, passar tempo com pessoas 
importantes para você, divertir-se, 
fazer o que gosta! Experimente, tam-
bém, dedicar-se a um hobby: dança, 
música, leitura, pintura, artesanato, 
esportes etc. Essa prática, além de 
combater o estresse, permite melho-
rar sua concentração, habilidade mo-
tora e criatividade.  

Estudos mostram que adotar uma 
atitude positiva melhora o bem-estar 
e diminui o risco de doenças. Manter-
-se otimista, mesmo diante dos obstá-
culos e desafios que a vida nos lança 
em determinados momentos, ajuda a 
tornar tudo mais leve. Experimente. 

A respiração profunda e compassada 
acalma, promove o equilíbrio, amplia 
pensamentos e dá mais saúde física. 
Faça isso calmamente durante alguns 
minutos do dia. Cultive o hábito da 
meditação, silenciando a mente e per-
mitindo-se relaxar.

Procure estar bem consigo mesmo e 
com os outros, aceitando as exigências 
e os desafios da vida, aprendendo a lidar 
com suas emoções e a reconhecer seus 
limites, identificando situações que lhe 
desagradam e buscando evitá-las, dan-
do à sua rotina um tom mais leve. De-
senvolva o hábito de dizer “não” quan-
do preciso e, principalmente, a buscar 
ajuda, sempre que sentir necessidade. 

Lembre-se: você não pode controlar 
tudo, e todo este período de pande-
mia tem nos ensinado isso quase que 
diariamente. Tendo consciência dessa 
realidade, fica mais fácil preservar seu 
bem-estar. 
Todos nós precisamos conviver com 
fatores altamente estressantes em 
nossa rotina. O segredo está em apren-
dermos a lidar com eles. 

Não se isole! Procure cuidar bem de 
seus relacionamentos, seja no traba-
lho, em casa, com amigos e familiares. 
Cultive novas amizades, estabeleça 
boas conexões. Dedique tempo às pes-
soas que lhe são especiais, aproveite 
muito a vida e compartilhe os tantos 
momentos especiais que ela oferece! 

8

7
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Pense no seu lazer

Mantenha sua 
positividade

Aprenda a respirar  
e relaxar

Reconheça seus limites

Priorize sua saúde 
emocional

Cultive bons 
relacionamentos 
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Como economizar  
no supermercado?
NOSSOS PARTICIPANTES RESPONDEM!

Compartilhar experiências proporciona a oportunidade de aprender, co-
nhecer assuntos, cultivar novas visões sobre os fatos e, até mesmo, en-
contrar alternativas e soluções para atividades comuns do dia a dia. 

É por isso que nós, da PortoPrev, incentivamos tanto a participação de 
todos. Juntos, podemos realizar muito mais!

Confira, a seguir, alguns comentários que recebemos sobre a matéria 
“Comprando mais no supermercado? Dicas para economizar”, publicada 
na edição 20 do Espaço PortoPrev.

Compartilhe suas ideias!

Seus comentários poderão aparecer no próximo Espaço PortoPrev. 

Uma boa dica na hora das com-
pras é iniciar pela parte de trás 
do supermercado, onde geral-
mente ficam os itens essenciais 
e de preço mais elevado. Assim, 
não iniciamos comprando supér-
fluos e aumentando o valor das 
compras.

ELISABETE ROCHA   
Aceitação Ramos Elementares

Uma dica importante é pesquisar os preços e, muitas vezes, comprar em atacado e dividir com a família.

Cadastro-me nos números de WhatsApp dos mercados e vejo sempre as promoções. Congelo frutas e 
verduras. Faço porções pequenas de comida e deixo tudo congelado; quando vou almoçar esquento no 
micro-ondas. Essas são algumas dicas que sempre dou.

VANESSA MELO  PAT  Central Serviços Porto 3E

Uma dica que dou é baixar aplicativos, como o do Clube 
Extra ou da rede Superlar (um mercado que tem na mi-
nha região). Com eles, você consegue muitos descontos. 
Exemplo: um dia desses, o kg de carne (filé-mignon) que 
custava R$ 55,99, estava em oferta no app por R$ 39,99!

Em grandes atacadistas, como Atacadão, Giga e Assaí, 
é bom ficar atento aos itens que utilizamos em maior 
quantidade durante o mês, pois levando três unidades, 
ou mais, você tem um desconto considerável. Isso é bom 
para itens não perecíveis com validade longa. Assim, você 
economiza e não o inclui na próxima lista de compras.

Também é sempre bom levar sacolas retornáveis para 
preservar nosso meio ambiente, caso faça as com-
pras pessoalmente.

WILLIAN BIGI  Parcerias e Conexões
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 Informação é a base das boas decisões financeiras. Acre-
ditamos que, para que você possa fazer boas escolhas, 
precisa conhecê-las e compreendê-las, sentindo-se mais 
confortável e seguro. Por isso, nesta edição, retomamos 
as regras dos Planos PortoPrev para a aposentadoria. 

Perto de se aposentar, a escolha da sua renda é um grande 
momento! Após tantos anos de esforço e planejamento, 
enfim você poderá contar com os recursos que foi acumu-
lando ao longo da sua trajetória, em forma de renda com-
plementar, tendo mais tranquilidade nessa etapa da vida. 

DE OLHO NA 
APOSENTADORIA: 
atenção às regras  
de cada Plano!

SÉRIE 2
Para a PortoPrev, a aposentadoria de cada Participante 
é algo muito marcante também, pois sinaliza que está 
cumprindo com seu principal objetivo de apoiar o plane-
jamento e a realização de sonhos das pessoas. Este é nos-
so propósito, é o que nos move!

O QUE É NECESSÁRIO PARA TER DIREITO  
AO BENEFÍCIO?
Para você começar a receber seu saldo acumulado, preci-
sa cumprir dois requisitos: 

não ter mais vínculo empregatício 
com nenhuma das Patrocinadoras;

ter a idade mínima estabelecida 
pelo seu Plano PortoPrev.

De acordo com sua idade, e com o Plano ao qual está 
vinculado, há diferenças no cálculo da sua renda.
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Plano I Plano II

Renda por  
prazo certo

Resultante da divisão do saldo em cotas 
pelo prazo de 5 a 20 anos; O valor da renda 
é atualizado mensalmente de acordo com a 
rentabilidade recebida no período.

Resultante da divisão do saldo em cotas 
pelo prazo de 5 a 25 anos; O valor da renda 
é atualizado mensalmente de acordo com a 
rentabilidade recebida no período.

Renda temporária e 
variável (Plano I) e Renda 
por percentual (Plano II)

Resultante da aplicação de percentual entre 
0,4% e 1,6% sobre o saldo de cotas. O valor 
da renda é atualizado mensalmente de 
acordo com a rentabilidade recebida no 
período.

Resultante da aplicação de percentual entre 
0,1% e 2,5% sobre o saldo total; O valor da 
renda é atualizado mensalmente de acordo 
com a rentabilidade recebida no período.

Renda de valor constante Não possui De valor monetário fixo, resultante da 
aplicação de percentual entre 0,1% e 2,5% 
sobre o saldo total. O valor da renda é 
atualizado anualmente de acordo com a 
rentabilidade recebida no período.

Renda vitalícia O valor do benefício de aposentadoria 
será pago em função da aplicação de 
um fator atuarial, definido pela idade do 
Participante.

Não possui

CONHEÇA A DIFERENÇA ENTRE OS PLANOS:

Uma vez atingidos os requisitos, o Participante estará apto para 
requerer sua aposentadoria pela PortoPrev. No momento do re-
querimento, você pode avaliar qual o formato de renda é mais in-
dicado para você, atendendo às suas necessidades.

O PARTICIPANTE PODE RESGATAR SEU SALDO  
À VISTA?
A condição de Resgate é outra opção do Plano, e você pode saber 
mais sobre este assunto lendo a edição 20 do Espaço PortoPrev.

No Plano I No Plano II

APOSENTADORIA 
ANTECIPADA Aos 55 anos Não tem

Saldo para 
benefício

Renda calculada sobre 100%  
do saldo do Participante e  
80% do saldo de patrocinadora.
Para cada mês após 55 anos,  
é adicionado 0,34% à parcela  
de saldo da patrocinadora

Não se aplica

APOSENTADORIA 
INTEGRAL Aos 60 anos Aos 55 anos

Saldo para 
benefício

Renda calculada sobre  
100% do saldo do  
Participante e 100% do  
saldo da patrocinadora.

Renda calculada sobre 
100% do saldo do 
Participante e 100% do 
saldo da patrocinadora.

CONHEÇA AS DIFERENÇAS ENTRE OS TIPOS DE RENDA DO  
PLANO PORTOPREV (PLANO I) E PLANO PORTOPREV II (PLANO II)

COMO SOLICITAR O BENEFÍCIO?
Feita a escolha mais adequada às suas necessidades, o Participante precisa preencher o formulário 
de requerimento de benefício (disponível no site, na área do Participante, no menu “Formulários”) 
e encaminhar à PortoPrev, junto com cópias dos documentos descritos no próprio formulário.
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No próximo boletim, 
continuaremos com esta série.
Fique por Dentro!

Você está perto da aposentadoria? 
Tem conduzido bem seu planejamento?
Compartilhe suas experiências!

Seus comentários poderão aparecer  
no próximo Espaço PortoPrev.

Estão vinculados ao Plano Portoprev I (Plano I) os Participantes que realizaram a 
adesão até 24/09/2015 e não manifestaram a opção por migrar os recursos para o 
Plano II em 2016.

O Plano Portoprev II (Plano II) está aberto para inscrições a todos os funcionários 
das patrocinadoras a partir de 24/09/2015.

Se você não se lembra quando realizou a sua adesão não tem problema, é fácil lo-
calizar em qual Plano você está, essa informação está disponível ao acessar a área 
do Participante, no site, no canto superior direito da tela. 

SAIBA COMO IDENTIFICAR O SEU PLANO PORTOPREV
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