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Mercado
O mercado de previdência complementar está 

diretamente ligado ao mercado de investimen-

tos. Nos últimos anos, ambos passaram por 

transformações principalmente no que se refere 

ao perfil do consumidor, que passou a compre-

ender os benefícios de investir a 

longo prazo, estimulan-

do o crescimento 

do setor. Neste ce-

nário, a Brasilprev, 

uma das empresas 

mais importantes do 

segmento obteve expres-

sivo crescimento. Seu fatu-

ramento saltou de R$ 2,1 bi-

lhões em 2005 para aproximadamente 

R$ 7 bilhões em 2009, com crescimen-

to muito superior ao mercado. Conse-

qüentemente, os ativos aumentaram 2,5 

vezes, de R$ 9,7 bilhões para R$  26,8 bilhões 

no mesmo período. Isso porque a empresa con-

ta com a ampla rede de distribuição do Banco 

do Brasil, e oferece produtos com uma série de 

vantagens, como flexibilidade, taxas competiti-

vas e serviços diferenciados, sendo uma exce-

lente opção para aqueles clientes que buscam 

realizar seus projetos de vida. Além disso, foi a 

empresa com o melhor índice de retenção de 

clientes, e líder no indicador captação líquida 

(arrecadação menos resgates).

HISTÓrIa
A Brasilprev Seguros e Previdência S.A. é uma 

sociedade anônima de capital fechado que atua 

na área de previdência complementar  aber-

ta para pessoas físicas e jurídicas. Criada em 

1993, figura hoje como uma das três maiores 

companhias do setor no País, reflexo da experti-

se, solidez e tradição de seus atuais acionistas: 

Banco do Brasil, uma das principais instituições 

financeiras da América Latina, possui mais de 

50 milhões de clientes e administra carteira de 

ativos superiores a R$ 600 bilhões, e o Principal 

Financial Group faz parte da lista das 500 Maio-

res Empresas da revista Fortune e é reconhecida 

mundialmente como uma das empresas mais 

éticas pela Ethisphere Magazine.

Com a missão 

de proporcionar 

aos clientes solu-

ções de segurança 

financeira e servi-

ços de alta quali-

dade para viabilizar 

projetos de vida, 

a companhia tem 

alcançado resulta-

dos expressivos a 

cada ano e garantido o seu posicionamento. 

ProdUToS
Para manter sua posição de destaque no merca-

do, a Brasilprev oferece uma gama de planos de 

previdência complementar para pessoas físicas 

e jurídicas, elaborados para atender às necessi-

dades de planejamento financeiro de longo pra-

zo de cada cliente, com destaque para o PGBL 

(Plano Gerador de Benefícios Livres) e VGBL 

(Vida Gerador de Benefícios Livre), que são in-

dicados de acordo com o tipo de declaração de 

imposto de renda que o cliente utiliza (completa 

ou simplificada).

Junto com o Banco do Brasil, seu principal 

canal de vendas, foi a primeira a lançar, em 1997, 

um plano de previdência para menores, o Brasil-

prev Júnior, um dos produtos de maior sucesso 

no mercado. 

Em 2007 a 

Brasilprev mais 

uma vez saiu 

na frente: ante-

cipou-se às ten-

dências e trouxe 

para o mercado 

brasileiro os fundos com 

conceito Ciclo de Vida. 

Estes modernos fundos, 

têm como principal ca-

racterística acompanhar 

cada fase da vida do 

cliente, ajustando auto-

maticamente os percen-

tuais de renda fixa e va-

riável ao longo do tempo, 

buscando a melhor ren-

tabilidade. Em novembro 

de 2009, esses fundos 

atingiram a marca de R$ 

1bilhão em ativos.

Em 2009, continuando 

sua trajetória de sucesso e reforçando seu po-

sicionamento inovador na oferta de produtos 

diferenciados, a empresa lançou o Brasilprev 

Estilo Júnior, plano voltado para clientes de 

alta renda do Banco do Brasil, 

VaLoreS da Marca 
Tendo em vista sua missão, a empresa busca ser 

reconhecida pelos clientes como a que oferece a 

melhor solução de previdência para ajudá-los a 

realizar seus projetos de vida. 




