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Plano B 

Recálculo de benefícios para os assistidos em maio/2022 
   

 

  

  

     Todo mês de maio, os aposentados e pensionistas dos planos B da 

Previnorte têm seu benefício de aposentadoria ou pensão por morte 

recalculado. 

  

     O recálculo é realizado com base no saldo de contas remanescente, 

considerando o retorno dos investimentos no período de maio/2021 a 

abril/2022, sob os valores das cotas mensais e o prazo restante para 

recebimento do benefício no caso das rendas por prazo determinado. O 

recálculo das rendas por prazo indeterminado considera, além do saldo 

remanescente, a idade do participante e a nova expectativa de vida. Além 

disso, é considerada também uma taxa de juros aprovada pelo Conselho 

Deliberativo da Previnorte. 

  

     Em razão dos problemas conjunturais ocorridos durante o período a 

ser considerado como base de recálculo dos benefícios, dentre os quais 

ressaltamos: a Pandemia do Covid-19, conflitos internacionais, 



crescimento da inflação, instabilidades dos mercados financeiros 

nacionais e internacionais, aumento expressivo da taxa básica de juros 

(SELIC) e outros fatores, as metas aprovadas pelo Conselho Deliberativo 

e utilizadas para projeção de renda futura não foram atingidas, podendo 

impactar negativamente no valor do seu benefício a ser pago no 

contracheque de maio/2022. 

  

     Vale relembrar que a variação acumulada da cota de benefícios 

impacta diretamente o saldo de conta do participante. Esse saldo, já 

descontadas todas as parcelas de benefícios pagas até então, é o fator 

utilizado para recalcular a renda do assistido. 

  

     Sendo assim, cada participante tem um índice de reajuste diferente, 

considerando o saldo individual, o prazo restante para recebimento do 

benefício ou a expectativa de vida, no caso dos optantes pelo prazo 

indeterminado, esclarecendo que quanto maior o prazo de recebimento 

ou expectativa de vida, maior é o impacto negativo no recálculo do seu 

benefício. 

  

     Na expectativa de melhora dos indicadores econômicos, continuamos 

trabalhando para que os resultados dos nossos investimentos voltem a 

atingir as metas projetadas e nos colocamos à disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas por meio de nossos canais de atendimento. 
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