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Já pensou em
presentear o seu futuro?
Você já parou para pensar com qual renda
gostaria de viver na aposentadoria? E qual
investimento deveria fazer para acumular o
patrimônio necessário para alcançar esse
valor? Para ajudar você a entender e refletir
sobre questões relacionadas ao futuro,
conte sempre com a RaizPrev.

Quem é a RaizPrev?
É uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar sem fins lucrativos,
constituída em 2011 para apoiar as pessoas
na construção do seu futuro.

Você conhece sobre Previdência
Complementar?
A Previdência Complementar (ou Privada) é uma
forma de aplicação financeira para você acumular
recursos durante a sua carreira, com objetivo de
garantir uma renda mensal no futuro.
E você, funcionário Raízen, conta com o apoio de
um time de profissionais para te ajudar a trilhar
esse caminho.
Quer iniciar a construção do seu patrimônio?

INSCREVA-SE NO PLANO E COMECE
A INVESTIR NO SEU FUTURO!
Time RaizPrev
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Conheça as principais
regras do plano!
A qualquer momento você pode alterar seu percentual/valor de
contribuição. Caso possua outro plano de previdência poderá
fazer a portabilidade para a RaizPrev! Procure nosso time para
avaliar esta possibilidade.

Contribuição Básica
Calculada por meio da fórmula (Salário - 10 UR’s) x Percentual:
· Salário nominal + periculosidade (para os elegíveis);
· 10 UR’s em 2022 = R$ 5.070,06;
· Percentual inteiro definido pelo Participante, conforme tabela de pontos:

0% a 5%
0% a 7%
0% a 9%
0% a 11%
EXEMPLO
Um participante com salário de
R$ 7.000,00, com um total de 47
pontos (40 anos de idade + 07 anos
de tempo de serviço) poderá optar
pela contribuição básica de até 7%:

(Salário – 10 UR’s) x Percentual
(R$ 7.000,00 – R$ 5.070,06) x 7%
R$ 135,09
Funcionário
R$135,09

Raízen
R$135,09

TOTAL
R$270,18

A Raízen contribui com 100% da Contribuição Básica do participante

Contribuição Voluntária
Você quem determina um valor fixo em reais ou um percentual que deseja
aplicar descontando mensalmente da folha de pagamento. Também pode ser
feito via aporte com depósito em conta corrente. Essa contribuição não possui
contrapartida da empresa.

Perfil de Investimento
Oferecemos 4 perfis de investimento e você escolhe onde investir o Saldo de Conta Total. A principal diferença entre eles
é o nível de risco que apresentam e o percentual investido entre os segmentos, conforme descrito na tabela abaixo. Os
Targets apresentados são referentes à alocação alvo de cada perfil oferecido pelo Plano de Previdência. Acompanhe a
rentabilidade de cada perfil e veja mais detalhes na nossa Política de Investimentos completa, no site da Entidade.

Perfil
Super Conservador
Conservador
Moderado
Agressivo
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Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturado Inv. no Exterior
Target
100%

0%

0%

0%

93%

0%

7%

0%

63%

19%

10%

8%

52%

27%

12%

9%
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Imposto de Renda
Você poderá escolher entre os regimes de tributação de Imposto de
Renda Progressivo ou Regressivo que incidirá sobre seu benefício ou
resgate. Leia com atenção as opções e escolha seu regime de tributação.

Regime Progressivo
Alíquota aumenta de acordo com o valor
recebido, conforme tabela.

Regime Regressivo
Alíquota diminuiu conforme o tempo que cada
contribuição permaneceu no plano, conforme tabela.

Até 2 anos

35%

Acima de 2 até 4 anos

30%

Acima de 4 até 6 anos

25%

Acima de 6 até 8 anos

20%

636,13

Acima de 8 até 10 anos

15%

869,36

Acima de 10 anos

10%

Até R$ 1.903,98

-

-

De 1.903,98 até 2.826,65

7,5%

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15%

354,80

De 3.3751,06 até 4.664,68

22,5%

Acima de 4.664,69

27,5%

Benefício Mínimo

• VOCÊ PODE ADERIR SEM CONTRIBUIR

Aderindo a RaizPrev, independente de realizar ou não contribuições para o plano, você será elegível ao
Benefício Mínimo de até 3 salários (desde que tenha 3 anos de tempo de vinculação ao plano na data do
desligamento). Veja como funciona o Benefício Mínimo:

Se você recebe R$ 1.000,00 e têm 03
anos de vinculação ao plano (adesão) o
seu Benefício Mínimo será no valor de
R$ 257,00.

Se você recebe R$ 2.000,00 e têm 05
anos de vinculação ao plano (adesão) o
seu Benefício Mínimo será no valor de
R$ 857,00.
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No desligamento, você recebe o valor do Benefício Mínimo
se tiver 03 anos ou mais de adesão no plano ou o saldo das
contribuições da empresa, o que for maior
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Como se aposentar pela RaizPrev
Para se aposentar pela RaizPrev você deve ter no mínimo 55 anos de idade, 5 anos de tempo de
serviço e não ter mais vínculo empregatício com a empresa (desligamento).
Até 25% do Saldo de Conta Total à vista

Renda mensal por prazo determinado de 1 a 30 anos

Renda mensal de 0,1% a 3% do Saldo de Conta Total

Saldo de
Conta Total

Renda mensal definida em reais limitada entre
0,1% a 3% do Saldo de Conta Total

Opções após o Desligamento
Caso ainda não seja elegível a aposentadoria pela RaizPrev e independentemente do motivo do
desligamento, você terá disponíveis as seguintes opções no plano:

CONTINUAR NO PLANO
Autopatrocínio: opção de continuar realizando contribuições mensais, assumindo também a
contrapartida paga pela empresa, e as despesas administrativas.
Benefício Proporcional Diferido: opção de continuar no plano com o desconto da despesa
administrativa e, caso queira, poderá realizar Aporte Específico via depósito em conta corrente a qualquer
tempo. Carência mínima de 03 anos de Tempo de Vinculação ao Plano para ser elegível.

SAIR DO PLANO
Portabilidade de Recursos: transferir o patrimônio acumulado para outra previdência ou seguradora.
Carência mínima de 3 anos de Tempo de Vinculação ao Plano para ser elegível. Ressaltamos que a
utilização desse recurso ficará restrita apenas para fins de aposentadoria, conforme legislação.
Resgate: encerrar sua conta no plano e receber à vista ou em até 12 parcelas, 100% do saldo da Conta
de Participante e uma parcela do saldo da Conta de Patrocinadora conforme o tempo de vinculação ao
plano. Haverá incidência de imposto de renda de acordo com Regime Tributário escolhido na adesão.
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Adesão
Para aderir basta preencher a Proposta
de Inscrição e entregar no RH/DAP.
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Para saber mais
Acesse o site www.raizprev.com.br ou abra um
chamado na Central de Atendimento nos telefones
(19) 3403-5000 ou (870) 5000 opção 4.
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