FAQ: Benefícios do Plano CD Eletrobrás

Neste material, vamos abordar exclusivamente as características dos
seguintes benefícios do Plano CD Eletrobras:
Benefício de Renda Programada
Benefício de Renda Programada reversível em Renda Vitalícía

1. Quem faz jus a estes benefícios?
Estes benefícios são oferecidos exclusivamente aos participantes ativos,
participantes autopatrocinados e participantes na situação BPD (Benefício
Proporcional Diferido).
O participante deverá optar por uma das opções no momento do requerimento.

2. Quais as condições necessárias para ser elegível ao benefício de renda mensal?
O benefício será concedido ao participante que atender, cumulativamente,
às seguintes condições:
I. ter 60 (sessenta) meses de efetiva filiação como participante da ELETROS;
II. ter idade mínima de 50 anos completos;
III. ter a sua relação de trabalho (vínculo empregatício) com o patrocinador
rompida.

3. Como faço para solicitar o benefício?
Entre em contato com a Central de Relacionamento com Participante da Eletros
pelo telefone (21) 2138-6000 - opção 2 - ou pelo e-mail atendimento@eletros.com.br e marque uma entrevista para receber todas as informações
necessárias e fazer a sua escolha com segurança.

4. O que significa Benefício de Renda Programada?
O Benefício de Renda Mensal Programada é pago pelo prazo certo definido pelo
participante. O prazo não pode ser inferior ao número de meses que, na ocasião
da concessão do benefício, faltarem para o participante completar a idade de 75
anos.
Exemplos:
a) Participante tem 55 anos na concessão do benefício e opta por receber
até a idade de 75 anos.
b) Participante tem 55 anos na concessão do benefício e opta por receber
até a idade de 85 anos.
c) Participante tem 55 anos na concessão do benefício e opta por receber
até a idade de 90 anos.
Outra idade pode ser escolhida como prazo certo, mas sempre igual ou
superior a 75 anos.

5. Se o participante escolheu receber o Benefício de Renda
Programada até 80 anos, o que acontece quando terminar o
prazo certo, ou seja, atingir a idade escolhida?
O Benefício de Renda Programada será pago ao participante (assistido ) até o
mês em que completar a idade escolhida, no caso 80 anos. A partir do mês
seguinte ao seu aniversário não receberá mais qualquer valor da Eletros a título
de benefício. O benefício se encerra e termina seu vínculo com a Fundação.

6. O participante escolheu receber o Benefício de Renda Programada até 75 anos e passou a gozar do benefício. Meses
depois se arrependeu, achou que escolheu um prazo muito
curto. Pode-se fazer alguma coisa ou a escolha é irreversível?
Sim, é possível alterar a idade para recebimento do benefício para mais ou para
menos. Anualmente, até o mês de outubro, o assistido pode solicitar a revisão do
prazo para recebimento do benefício, desde que esteja ainda no período de renda
programada. Fique atento aos informes da Fundação e na época entre em contato com a Central de Relacionamento com Participante para mais detalhes sobre
como proceder.

7. E o que significa Benefício de Renda Programada reversível
em Renda Vitalícía?
Este benefício combina as características do Benefício de Renda Programada com o
pagamento vitalício do benefício após o término do prazo certo da renda programada.
O participante precisa escolher um prazo certo para recebimento da Renda Programada, que não pode ser inferior ao número de meses que, na ocasião da concessão do benefício, faltarem para o participante completar a idade de 75 anos.
Diferentemente do Benefício de Renda Programada, ao terminar o prazo certo
escolhido do Benefício de Renda Programada reversível em Renda Vitalícía, inicia-se um novo período durante o qual o assistido continuará a receber um benefício
de forma vitalícia.
Nesta modalidade de benefício existem, portanto, dois períodos distintos:
a) Período de Renda Programada
b) Período da Renda Vitalícia
Exemplo:

Período de Renda Vitalícia
( Prazo varia em função do óbito )

Período de Renda Programada
(Prazo Certo)

óbito
80 anos

55 anos

89 anos

Cada período possui regras diferentes para o cálculo e reajuste anual do valor do
benefício e para os direitos dos beneficiários em caso de morte do assistido. Estes
pontos serão detalhados mais adiante.
Também é possível alterar a idade para recebimento da Renda Programada. Anualmente, até o mês de outubro o assistido pode solicitar a revisão do prazo para
recebimento. Fique atento aos informes da Fundação e na época entre em contato com a Central de Atendimento para mais detalhes sobre como proceder.

8. Se o Benefício de Renda Programada reversível em Renda Vitalícia garante uma renda até o falecimento do assistido isto é
melhor do que optar pelo Benefício de Renda Programada,
pois nesta opção, depois de completado o prazo certo, o assistido não tem mais renda. Certo?
Não é tão simples assim. Como já comentado, cada período possui regras diferentes para o cálculo e reajuste anual do valor do benefício e para os direitos dos
beneficiários em caso de morte do assistido.
Também é fato que, considerando-se o mesmo prazo certo para a renda programada, o valor do Benefício de Renda Programada será sempre maior do que o
valor do Benefício de Renda Programa Reversível em Vitalícia.
Esta redução do valor do benefício acontece porque, no cálculo do valor do Benefício de Renda Programa Reversível em Vitalícia é preciso considerar que, após o
período da renda programada, existe a possibilidade de sobrevida do assistido, ou
seja, é preciso estimar a sua expectativa de vida além do prazo certo escolhido.
A estimativa de sobrevida é obtida utilizando-se uma tábua de mortalidade, que
para cada idade informa quantos anos a mais é esperado que a pessoa sobreviva.
Na prática isto significa que, como existe a possiblidade de se pagar benefício
além do prazo certo escolhido, é preciso “reservar” uma quantia do saldo da conta
do participante para pagar a renda vitalícia pelo prazo adicional estimado que
ultrapassar o período da renda programada. Desta forma o valor mensal do Benefício de Renda Programa Reversível em Vitalícia será necessariamente menor que
o Benefício de Renda Programa para o mesmo prazo certo.
Exemplo Comparativo Simplificado:
a) Benefício de Renda Programada

(Prazo Certo)
Benefício = R$ 5.000,00
60 anos

80 anos

b) Benefício de Renda Programada Reversível em Vitalícia
(A expectativa de sobrevida
de uma pessoa que chegue

(Prazo Certo)

aos 80 anos é de + 5 anos )

60 anos

80 anos

85 anos
Benefício = R$ 4.000,00

O valor do Benefício de Renda Programa Reversível em Vitalícia é menor do que
o Benefício de Renda Programa porque a expectativa de pagamento do benefício
no segundo caso é até a idade de 85 anos e não 80 que foi o prazo certo escolhido
pelo participante.
Outros fatores também precisam ser considerados no momento de optar pelo
tipo de benefício. Por isto é importante ler o regulamento e agendar uma entrevista com a nossa Central de Atendimento para obter todas as informações e fazer
sua escolha com segurança.

9. Se o participante optar pelo Benefício de Renda Programada
qual será o valor inicial do benefício? Como é calculado?
Primeiro vamos conhecer os fatores que influenciam o cálculo do valor inicial do
Benefício de Renda Programada:

P
B

a) O saldo de conta do participante - Total de recursos financeiros acumulados durante a sua vida laboral (contribuições básicas pessoais, contribuições básicas da patrocinadora, aportes adicionais e portabilidades
de entrada)

d
c

b) O prazo certo definido pelo participante
c) A taxa de juros real futura ( taxa de referência do plano )

B

Basicamente os três fatores influenciam o valor do benefício da seguinte forma
Diretamente:
Quanto maior o saldo de conta do participante maior será o valor do benefício
Quanto maior a taxa de referência maior será o valor do benefício
Inversamente:

Q
Q

I

Q

Quanto maior o prazo certo escolhido menor será o valor do benefício

Exemplo:
O participante, de 60 anos, escolheu receber o benefício até a idade de 90 anos.
Sua reserva é de R$ 1.500.000,00 e a taxa de referência é de 5,25% a.a.
Substituindo-se estes valores na fórmula abaixo o valor do benefício será de
R$ 7.554,93

SALDO

BENEFÍCIO =
n

1-

N

1

1-

+

( 1 + ia )

1
( 1 + im)

ia

im

onde:
ia = taxa de referência anual (5,25%)

n = prazo em anos (30)
im = taxa de referência mensal (0,4273%)
N = prazo em meses (360)

9.1 Esta fórmula é muito complicada ! Tem uma maneira
mais fácil de saber o valor do benefício?
É verdade, por esta razão a Eletros disponibiliza na área restrita do seu
site www.eletros.com.br, um simulador de benefício. Lá você pode conhecer a evolução do saldo de sua conta previdenciária e o valor do benefício
considerando-se diferentes idades para requerimento do mesmo.
Para acessar a área restrita use o seu CPF e senha. Se não souber entre
em contato com a Central de Relacionamento com Participante da Eletros
pelo telefone
(21) 2138-6000 - opção 2 - ou pelo e-mail atendimen-

9.2 O que significa esta taxa de referência? Por que é utilizada no cálculo do benefício?
A taxa de referência do plano é a taxa de juros real que a Fundação
espera obter através das aplicações financeiras ( ações, renda fixa, empréstimos e outros ) para rentabilizar os recursos financeiros do Plano.
Esta taxa é uma expectativa de retorno dos investimentos (rentabilidade)
e é definida anualmente pelas equipes de atuária e financeira da Fundação a partir da análise dos indicadores financeiros e econômicos para os
diferentes cenários da economia. A taxa é denominada real porque é a
líquida, ou seja, taxa bruta (nominal) descontada da inflação e taxas
administrativas.
Para seu conhecimento, uma parcela do valor do seu benefício é paga a
partir dos recursos da reserva acumulada durante a vida laboral e outra
parcela é paga a partir dos lucros financeiros obtidos pela rentabilização
destes recursos. Por isto a taxa de referência é importante, pois sinaliza
o quanto de “dinheiro”, oriundo das aplicações, é possível obter no mercado financeiro para compor o valor do benefício.
Veja o efeito da taxa de referência no valor do benefício utilizando-se a
fórmula anteriormente apresentada:
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Exemplo:
O participante solicita o benefício com 60 anos para receber até a
idade de 90 anos e sua reserva é de R$ 1.500.000,00.
a) A taxa de referência é de 0,0% a.a.
Valor do benefício será de R$ 3.846,15
Neste exemplo didático, utilizaremos a taxa de referência igual a
zero, ou seja, não se espera obter no futuro retorno financeiro a
partir dos investimentos. Assim o valor do benefício será pago
integralmente a partir do saldo de conta.
Parcela do benefício obtida do saldo de conta = R$ 3.846,15
Parcela do benefício esperada de ser obtida a partir da rentabilidade futura = R$ 0,00, pois a taxa de referência é zero.
b) A taxa de referência é de 4,5% a.a.
Valor do benefício será de R$ 6.952,33
Parcela do benefício obtida do saldo de conta = R$ 3.846,15
Parcela do benefício esperada de ser obtida a partir da rentabilidade futura = R$ 3.106,18, pois a taxa de referência é 4,5% a.a.
c) A taxa de referência é de 5,25% a.a.
Valor do benefício será de R$ 7.554,93
Parcela do benefício obtida do saldo de conta = R$ 3.846,15
Parcela do benefício esperada de ser obtida a partir da rentabilidade futura = R$ 3.708,78, pois a taxa de referência é 5,25% a.a.
Repare como permanece constante a parcela do benefício obtida
do saldo de conta e como aumenta a parcela do benefício esperada de ser obtida a partir da rentabilidade futura, ao progressivamente aumentarmos a taxa de referência de 0% para 5,25%.

9.3 Então é melhor usar a maior taxa de referência possível,
pois o valor do benefício será maior! Pode usar 10% ?
É verdade que quanto maior a taxa de juros de referência maior será o
valor do benefício, mas não se pode usar qualquer taxa de referência para
cálculo do benefício. É preciso respeitar o resultado dos estudos técnicos
atuariais-financeiros.
Como comentado anteriormente a taxa de referência do plano é uma
expectativa de retorno dos investimentos ( rentabilidade ) e é cuidadosamente definida pelas equipes de atuária e financeira da Fundação a partir
da análise dos indicadores financeiros e econômicos para os diferentes
cenários futuros da economia.
Se as equipes, ao analisar os cenários, verificam que as estratégias para
rentabilizar os recursos financeiros do plano com grau de confiança elevado e sem assumir riscos excessivos e desnecessários conseguem obter
uma taxa de retorno de, por exemplo 5% , a equipe não pode atribuir um
valor qualquer, por exemplo 8%, para a mesma.
Isto seria leviano por parte da Fundação! Aumentaria artificialmente o
valor do seu benefício no primeiro momento, mas como seria improvável
obter através da rentabilidade os recursos financeiros para cobrir o “excesso de benefício” isto acabaria consumindo o saldo de conta de maneira
mais rápida do que seria adequado.
A consequência de se manipular a taxa de referência desta forma provocaria um efeito contrário. O valor do benefício inicial seria maior, mas ao
final de cada ano o saldo de conta seria menor do que deveria ser considerando-se a taxa adequada e, portanto o benefício iria reduzir ano após
ano podendo no limite chegar próximo a zero.
Por esta razão não se pode estabelecer uma taxa de referência que não
seja compatível com o que se espera obter de retorno financeiro a partir
da aplicação dos recursos do Plano.
A taxa de referência do Plano CD Eletrobrás está divulgada na Política de
Investimento da Fundação que está disponível no site para consulta.

9.4 Se a taxa de referência é avaliada anualmente e seu
valor pode aumentar ou diminuir em função dos cenários
futuros da economia, isto significa que o valor do meu benefício pode variar?
Exato!
Sempre que a taxa de referência alterar seu valor de um ano para o outro
isto produzirá um impacto direto no valor do seu benefício.
Como já vimos:
Quanto maior a taxa de referência maior será o valor do benefício e
obviamente quanto menor a taxa de referência menor será o valor do
benefício.
Assim a redução ou aumento da taxa de referência pode provocar respectivamente uma redução ou aumento do valor do seu benefício durante
o prazo certo.
Importante saber que durante o prazo certo:

• Não existe garantia líquida e certa de que o valor do seu benefício

será reajustado por qualquer indicador de inflação.

• Não existe garantia líquida e certa de que o valor do seu benefício

sempre aumentará de um ano para o outro.

O valor do seu benefício será sempre calculado com base na fórmula
anteriormente apresentada e considera a taxa de referência como parâmetro, bem como o prazo certo e o saldo de conta.

9.5 E se a taxa de referência utilizada no Plano for, por
exemplo 5,25%, e a rentabilidade real verificada no final do
ano for de 9%?
Isto pode ocorrer !
Como o contrário também pode, ou seja, uma rentabilidade real verificada menor do que 5,25%.
A taxa de referência é uma expectativa de retorno dos investimentos e não uma certeza.
Se, no caso da pergunta, a rentabilidade verificada no final do ano for de
9% a.a, o impacto será positivo no saldo de sua reserva pois, devido ao
“excesso de rentabilidade”, o saldo alcançará um patamar mais elevado
do que se tivesse sido rentabilizado na taxa de 5,25% a.a.
Consequentemente, sendo seu saldo maior do que o esperado, na ocasião do reajuste anual, ovalor do seu benefício irá aumentar em relação
ao valor do ano anterior, desde que mantidas as demais condições ( prazo
certo e a taxa de referência para os próximos períodos).
O valor do seu benefício será sempre calculado com base na fórmula
anteriormente apresentada e considera a taxa de referência como parâmetro, bem como o prazo certo e o saldo de conta.
Importante destacar que o percentual de reajuste do benefício não é o
mesmo para todos os assistidos do Plano, pois cada assistido escolhe o
seu perfil de investimento e pode alterar anualmente o prazo certo para
recebimento do benefício.
Já sabemos que o prazo certo afeta inversamente o valor do benefício e
o perfil de investimento influencia o valor do saldo de conta.
Cada perfil tem sua própria rentabilidade anual sendo possível que alguns
superem a taxa de referência e outros não. O efeito da rentabilidade no
saldo de conta e no valor do benefício já foi comentado.

9.6 E quando ocorre o reajuste dos benefícios?
Os benefícios de Renda Programada Renda Programada e Renda Programada reversível em Renda Vitalícia do Plano CD Eletrobrás são sempre
reajustados no mês de janeiro.

10. Se o participante optar pelo Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia qual será o valor inicial do benefício?
Como é calculado?
Além dos fatores que influenciam o cálculo do valor do Benefício de Renda Programada já mencionados (saldo de conta do participante, prazo certo definido pelo
participante e taxa de referência do plano), o cálculo do Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia é impactado por 2 fatores adicionais:
a) Tábua de mortalidade vigente na data do cálculo;
b) Idade do beneficiário vitalício mais novo ( definido pelo participante).
Esses dois fatores influenciam o valor do benefício da seguinte forma:
Diretamente:
Quanto maior a idade do beneficiário vitalício mais novo maior
será o valor do benefício
Inversamente:
Quanto maior a expectativa de vida prevista na tábua de mortalidade menor será o valor do benefício
Exemplo:
Participante com uma reserva de R$ 1.500.000,00.
A taxa de referência é de 5,25% a.a. e a tábua de mortalidade é
a AT-2000 Basic segregada por sexo.
Ele possui um filho de 20 anos e não sabe se inclui ou não o seu
filho como beneficiário vitalício no Plano CD Eletrobrás.
O participante, de 60 anos, ficou na dúvida sobre as seguintes
opções:
1) Benefício de Renda Programada com prazo certo até a idade
de 75 anos;
2) Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia, com
prazo certo até a idade de 75 anos não incluindo o filho como
beneficiário vitalício;
3) Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia, com
prazo certo até a idade de 75 anos incluindo o filho como beneficiário vitalício.
A seguir veremos a diferença nos valores do benefício para
cada opção:
Opção 1
Benefício de Renda Programada com prazo certo até a idade de
75 anos
Valor inicial = R$ 11.061,63
Linha do tempo para a opção I:

(Prazo Certo)

60 anos

75 anos
(término do benefício)

Opção 2
Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia, com prazo
certo até a idade de 75 anos não incluindo o filho como beneficiário vitalício
Valor inicial = R$ 8.517,39
Linha do tempo para a opção 2 (considerando o falecimento do
aposentado aos 88 anos):

( Prazo varia em função do óbito )

(Prazo Certo)

60 anos

75 anos

88 anos

(início da renda vitalícia)

(falecimento do aposentado e
término da renda vitalícia)

Opção 3
Benefício de Renda Programada reversível em Vitalícia, com prazo
certo até a idade de 75 anos incluindo o filho como beneficiário
vitalício
Valor inicial = R$ 6.299,06
Linha do tempo para a opção 3 (considerando o falecimento do
aposentado aos 88 anos):

( Prazo varia em função
do óbito do assitido )

(Prazo Certo)

( Prazo varia em função do
óbito do filho do assitido )

75 anos

88 anos

XX anos

(início da renda vitalícia)

(falecimento do aposentado e
início de recebimento do
benefício pelo filho)

(falecimento do filho e
término da renda vitalícia)

60 anos

D

Para cálculo dos valores das opções 2 e 3 é necessário utilizar a fórmula abaixo,
que considera o fator financeiro (representado pela taxa de referência) e o fator
atuarial ( apurado a partir da idade de beneficiário vitalício mais novo, da tábua
de mortalidade e da taxa de referência vigentes na data de cálculo)
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11) O que acontece se o participante que escolheu Benefício
de Renda Programada reversível em Vitalícia viver mais do que
a expectativa de vida definida na tabela de mortalidade? O benefício cessa?
Quando o assistido (aposentado ou pensionista) entra no período de Renda
Mensal Vitalícia o benefício será pago até o mês do seu falecimento, se optou em
não incluir beneficiários, ou, se optou por incluir beneficiários, até o falecimento
do último dos beneficiários indicados.
Ou seja, o benefício não cessa após encerramento do prazo certo, mas sim na
ocorrência dos eventos conforme explicado acima.
Importante destacar que, no momento em que se inicia o pagamento da renda
mensal vitalícia (no exemplo 3 acima: aos 75 anos), o saldo remanescente na conta
do assistido é transferido para um fundo coletivo de caráter mutualista. Os recursos
acumulados neste fundo tem o objetivo de pagar todos os benefícios vitalícios.
Assim, se um assistido sobreviver além da sua expectativa teórica de sobrevivência, os recursos do fundo cobrem os pagamentos adicionais do benefício até o
falecimento. Por outro lado, se um assistido falecer antes da sua expectativa de
vida os recursos do fundo serão poupados.
A relação entre assistidos longevos e falecidos precoces tende a equilibrar a saúde
financeira do fundo coletivo, que precisa ser boa o suficiente para pagar os benefícios futuros de todos os assistidos em renda vitalícia.
No entanto, alguns fatores podem gerar desequilíbrio financeiro gerando superávits ou déficits atuariais.
Quando o fundo coletivo possui recursos financeiros ( ativos ) suficientes para
pagar todos os benefícios futuros dos assistidos em renda vitalícia, dizemos que o
fundo está superavitário. Se, por outro lado, os recursos forem insuficientes, dizemos que o plano está deficitário.
Alguns fatores que podem contribuir para desequilibrar o fundo coletivo:
a) Longevidade
b) Rentabilidade
c) Taxa de referência
A longevidade é um dos fatores que mais pressiona o equilíbrio atuarial do fundo
coletivo destinado ao pagamento dos benefícios vitalícios. Na sociedade atual, por
diversas razões econômicas e tecnológicas, as pessoas tem sobrevivido mais ano
após ano.
Para melhor compreensão vamos fazer um exercício simplificado para entender o
efeito da longevidade no equilíbrio atuarial.
Suponha que exista somente 1 assistido em gozo de renda vitalícia. Ele acaba de
completar 75 e para esta idade sua expectativa de sobrevida é de mais 8 anos
alcançando a idade teórica de 83 anos.
Suponha também que recursos financeiros do fundo coletivo são exatamente os
necessários para pagar todos os benefícios deste assistido e, portanto o fundo
está em equilíbrio atuarial.
O que acontecerá se, passado um ano, na reavaliação atuarial do fundo, se identificar que a expectativa de vida deste assistido passa a ser de 85 anos? O fundo
possuía recursos suficientes para pagar benefícios até a idade de 83 (equilíbrio
atuarial), agora, por conta do aumento de longevidade se esperar pagar benefícios por mais dois anos! Temos um desequilíbrio!
Os recursos do fundo eram os mesmos, obviamente, após uma ano foram rentabilizados pelas aplicações financeiras gerando um lucro (receita), por outro lado,
aumentou-se em dois anos o compromisso de pagamento de enefícios (despesa).
Esta situação muito certamente gerou um déficit atuarial.
Repare que o que mudou foi apenas uma premissa, a expectativa de vida, e isto
foi suficiente para gerar um desequilíbrio atuarial.
A análise é muito mais complexa do que o exemplo aqui apresentado, mas serve
como motivador para reflexão sobre os riscos inerentes ao Benefício de Renda
Programada reversível em Vitalícia.
A influência da rentabilidade e da taxa de referência no equilíbrio atuarial do
fundo coletivo será oportunamente discutida. Se tiver interesse em compreender melhor estes e outros aspectos entre em contato com a com a Central de
Relacionamento com Participante da Eletros pelo telefone (21) 2138-6000 opção 2 ou pelo e-mail atendimento@eletros.com.br e marque uma consulta.
Finalmente saiba que:
a) A cada ano o equilíbrio atuarial será reavaliado. O saldo do
fundo será afetado pela rentabilidade dos investimentos e os
compromissos de pagamento pela expectativa de sobrevida dos
assistidos.
b) Em caso de superávit acima do limite legal, poderá haver
distribuição dos resultados positivos para os assistidos em gozo
de renda mensal vitalícia. Por outro lado, um possível déficit eventualmente precisará ser equacionado por este mesmo grupo de
assistidos através do pagamento de contribuições extraordinárias,
conforme regras estabelecidas na legislação.

12) Como é o reajuste do benefício quando inicia o período
de renda vitalícia?
Os benefícios de Renda Programada e Renda Programada reversível em Renda
Vitalícia do Plano CD Eletrobrás são sempre reajustados no mês de janeiro.
Durante o período de renda programada:
• Conforme as respectivas fórmulas anteriormente apresentadas.
Durante o período de renda vitalícia:
• Pela aplicação sobre o valor do benefício vigente do percentual
de variação do IAP (INPC com 1 mês de defasagem) dos doze
meses anteriores ao mês de reajuste (janeiro).
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