
Conheça o
BBPrev Brasil, o
plano perfeito para
seus servidores

A BB Previdência 
é a maior Entidade
Fechada de 
Previdência
Complementar 
vinculada a 
uma instituição
financeira: o 
Banco do Brasil

Rentabilidade 
consistente de
longo prazo

Plano
multipatrocinado
na modalidade CD
sem risco de deficit

Plano flexível para
as necessidades
dos Estados e
Municípios

Seguro opcional e 
oportunidades
exclusivas do
conglomerado BB

Adesão
automática

Fonte: Relatórios das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar disponiblizados anualmente pela Previc.  

sem exigência de aporte inicial
do patrocinador

custo por participante
R$ 179,46 anualzero

O BBPrev Brasil é a sua melhor escolha

patrimônio administrado
+R$9 bilhões

Patrocinadores e Instituidores,
com 30% de clientes públicos,
dos quais 75% do governo
federal

+80

experiência na gestão
de benefícios

+25 anos

recursos administrados
pela maior gestora de 
investimentos da América Latina

Parceria BB DTVM

participantes dados de setembro/2021

+190 mil

da marca BB
Solidez e experiência

Saiba mais: bbprevidencia.com.br/bbprevbrasil

Custo anual por participante
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PER CAPITA

R$179

R$1.722

R$2.248

R$ 1.439R$1.375

R$183

2019 2020

BB Previdência
Entidades do mesmo grupo da BB Previdência
Média EFPC

Eficiência operacionalEficiência operacional



/bbprevidencia

Renda Mensal por 
Aposentadoria

Renda Mensal de 
Aposentadoria por Invalidez

Benefício por falecimento Seguro adicional para o 
saldo de contas

Benefício fiscal: dedução no IR 
de até 12% da renda bruta 
anual

Livre escolha de beneficiários,
inclusive sem vínculo familiar

Plano Família exclusivo para 
dependentes e familiares

Acesso às soluções exclusivas 
do Conglomerado BB

Nosso time de especialistas está à disposição para ajudar com as melhores soluções
do mercado em Previdência Complementar fechada.

O BBPrev Brasil é a solução em Previdência Complementar
para todos os Estados e Municípios
Com a Reforma da Previdência estados e municípios 
terão de instituir, até novembro deste ano, um 
Regime de Previdência Complementar (RPC) para os 
seus servidores públicos.

O BBPrev Brasil é um plano multipatrocinado 
destinado a receber os Estados e Municípios de forma 
sustentável, ágil e rentável, com a solidez e segurança
que seus servidores merecem da marca BB. 

Benefícios do BBPrev Brasil
1 2 3 4

5 6 7 8

Acesse: https://bit.ly/BBPrevBrasil-comoimplantarRPC

Ainda tem dúvidas de como instituir o
Regime de Previdência Complementar?

Saiba mais: bbprevidencia.com.br/bbprevbrasil

Resultados acima 
do mercado
Resultados acima 
do mercado

Performance consistente
de longo prazo
Performance consistente
de longo prazo

Cuidar do futuro do servidor 
público é cuidar do Brasil

Entre em contato com nosso time de especialistas:
negocios@bbprevidencia.com.br  |  (61) 99216-3955

META DO PLANO: IPCA+4 % A.A.
Diversificação dos investimentos

10%15%20%55%

Renda Fixa   55%

SEGMENTOS

ALOCAÇÃO

META DE RENTABILIDADE

IPCA + 4,5% a.a.

Renda Variável   20% IBrX

Estruturado   15% IPCA + 5% a.a.

Exterior   10% MSCI World (em reais)

Rentabilidade Consolidada
ÚLTIMOS 60 MESES (posição 12/21)

22,48%

33,27%

57,52%
50,45%

63,05%

54,77%

Meta do Plano
IPCA+4% a.a.

BB Previdência Mediana
EFPC

Poupança
(Selic)

CDI IMA-B 5
















