
Calculando a 
Cota dos Planos

O patrimônio dos planos é dividido em cotas, em outras palavras uma fração do patrimônio do 
plano. Quando algum participante investe com sua contribuição ele(a) está adquirindo uma 
cota. Exemplo, caso você queira investir R$ 10.000,00 e o valor da cota está em R$ 10,00, 
conseguirá adquirir um total de mil cotas. A rentabilidade obtida pelo participante também é 
calculada a partir da variação das cotas, se ainda usarmos o exemplo dado, caso as cotas de
R$ 10 estiverem valendo R$ 12 , significa dizer que o retorno no período foi de 20%. 

A composição da cota e sua evolução se dá pela Composição e Retorno das Carteiras de 
Investimentos, somada as Contribuições Previdenciárias, com redução dos Pagamentos 
Previdenciários, Despesas de Investimentos e Despesas Administrativas. 

Retorno dos Investimentos das Carteiras: evolução positiva ou negativa das carteiras de 
investimentos do plano. 

Contribuições Previdenciárias: recebimento dos valores referente a contribuição dos 
participantes e das patrocinadoras, assim como, recebimento de portabilidades.  

Pagamento Previdenciários: pagamento de resgates, portabilidades ou benefícios/pensão 
aos participantes do plano.  

Despesas de Investimentos: despesas referentes com a manutenção das carteiras de 
investimentos, custódia dos ativos e administração fiduciária.

Despesas Administrativas: são as despesas com relação a administração dos planos, por 
exemplo Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros e entre outras. Mensalmente é transferido 
um percentual do patrimônio do Plano de Benefícios para o PGA – Plano de Gestão 
Administrativa, para suportar o pagamento das despesas.

De uma forma diferente, podemos descrever o cálculo da cota de um plano, lembrando que o 
cota é uma fração do patrimônio do plano. 

Patrimônio Mês Anterior
(+) Adições: Contribuições ou Recebimento de Portabilidade de Entrada
(+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Destinações: Pagamento de Benefícios e Pensões, Resgates e Portabilidade de Saída
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas com Investimentos e Custódia
Novo Patrimônio


