
MIGRAR?           

BSPS ENEL
(Eletropaulo) Entendendo as

diferenças:

Ÿ A partir da concessão do beneficio a reserva individual passa a fazer parte de uma conta mutua, 
onde	os	que	vivem	menos	deixam	o	dinheiro	para	os	que	vivem	mais.

Ÿ A Reserva Matemática é individual até o momento da aposentadoria;
Ÿ O beneficio é concedido conforme tempo de contribuição e idade dos participantes;

Ÿ Em caso de falecimento antes do previsto, o resíduo da reserva fica para os herdeiros.

Ÿ A Reserva Matemática  é sempre Individual - RMI.
Ÿ O beneficio ou resgate é concedido com base na reserva acumulada e com base na forma de recebi-

mento (tempo certo, percentual da reserva, etc.);

Ÿ   é o índice oficial para o reajuste dos benefícios vitalícios administrados pela FUNDAÇÃO.IGP-DI

Ÿ A atualização da Reserva é feita com base no resultado	dos	investimentos.	
Ÿ Caso	vc	 	e	caso	viva	mais	que	o	previsto os	resultados	nos	investimentos	não	sejam	satisfatóri-

os,	não	terá	 	para	cobrir	o	déficit.´´patrocinador´´

BSPS	e	BD	+	(CD	quando	a	opção	é	renda	vitalícia)

CD	II	ENEL

NÃO MIGRAR?

Benefício	de	Renda	Vitalícia: 

Reajustes	dos	Benefícios	Vitalícios:

Atualização	Financeira	da	Reserva: 

Ÿ Os  alcançados desde 1997  serviram para cobrir os déficits superavits (+	ou	-	500%	acima	da	meta),
do aumento da expectativa de vida dos participantes e abateu parte das dividas da empresa;

Ÿ A atualização da Reserva é feita com base na Meta Atuarial;
Ÿ Quando os investimentos rendem mais que a meta, gera ;superavit
Ÿ Quando os investimentos rendem menos que a Meta, gera .déficit
Ÿ A atualização da reserva também é feita com base na expectativa de vida dos participantes;

Benefício	NÃO	é	Vitalício: 

Reajustes	dos	Benefícios:
Ÿ Quem  terá  de administrar a e estabelecer o migrar 	a	responsabilidade sua	RMI	 seu	reajuste.

Atualização	da	Reserva	Matemática	Individual	-	RMI:	
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MIGRAR?           

NÃO MIGRAR?

Nossa Opinião

X
Isso não vai mais acontecer????

Com os juros cada vez mais baixos,  a rentabilidade dos investimentos dificilmente

cobrirá os déficit`s gerado pelo aumento da expectativa de vida dos participantes, ou 

seja, quem  precisa viver menos ou reduzir a renda mensal.MIGRAR

Os	 	alcançados	desde	1997	 	serviram	para	cobrir	os	déficits	do	superavits (+	ou	-	500%	acima	da	meta),
aumento	da	expectativa	de	vida	dos	participantes	e	abateu	parte	das	dividas	da	empresa;

Nossa opinião é a seguinte:

NÃO MIGRAR!Na Dúvida......

Muita Calma nessa hora!!!!
Pensem	bem	nisso:	
´´A	atualização	da	Reserva	é	feita	com	base	no	resultado	dos	investimentos.	

viva	mais	que	o	previstoCaso	vc	 	e	caso	os	resultados	dos	investimentos	NÃO
	satisfatórios,	não	terá	 	para	cobrir	o	déficit.´´,	sejam patrocinador

e voce  ficar , consequentemente ficará poderá sem	reserva sem	renda.

CD II ENEL

Mesmo quem já decidiu Migrar, 
Muita Calma nessa hora!!!!
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A Diretoria

Ÿ Não podemos esquecer o lucro obtido pela empresa com a compra da Eletropaulo, pois, o 
valor da divida previdenciária foi descontado do valor da empresa quando da sua privatiza-
ção e os  dos ultimos	22	ano, serviram para pagar parte dessa divida.  supervtis

Estamos de olho... estamos à disposição..... 

Ÿ Acreditamos que, caso a empresa não consiga um numero expressivo de adesão ao plano 
CDII	Enel, poderemos ter novas negociações mais vantajosas para os participantes.


