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BOAS-VINDAS

O futuro começa agora
A Previdência Social no Brasil buscou possibilitar uma vida saudável e sus-
tentável fi nanceiramente às pessoas que nela acreditaram. E, como já conta 
a História, o INSS não acompanhou a evolução e tampouco o aumento da 
expectativa de vida dos brasileiros. 

O resultado é que os cidadãos não tinham, em seus momentos mais im-
portantes, o prazer de curtir suas vidas. A contrapartida que receberam em 
resposta não atendeu a suas necessidades, como era prometido até então.

Sabemos que grande parte da população brasileira não desenvolveu o hábi-
to de poupança e tampouco de construir uma reserva fi nanceira que pudes-
se proporcionar uma qualidade de vida em sua longevidade. 

No intuito de promover e disseminar a Educação Financeira no Brasil, a As-
sociação Brasileira de Educadores Financeiros – ABEFIN entendeu e bus-
cou a constituição de uma previdência que pudesse ser acessível, simples 
e capaz de alcançar todos aqueles que desejam uma vida melhor e mais 
saudável no futuro. 

Assim, a ABEFIN tem o prazer de apresentar seu Plano de Previdência Pri-
vada – ABEFINPREV. Instituído em 2019, sem fi ns lucrativos, tem a fi nalida-
de de promover a sustentabilidade fi nanceira de seus associados, mantene-
dores e colaboradores, assim como seus familiares (cônjuge e dependentes 
econômicos). 

Seja bem-vindo à ABEFINPREV. O futuro começa agora!

REINALDO DOMINGOS
Presidente da ABEFIN
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VANTAGENS

Plano feito para você 
O plano ABEFINPREV traz vantagens exclusivas em relação aos outros pla-
nos de previdência.  

• Extensivo aos familiares.

• Acessível a qualquer cidadão.

• Cultura da Educação Financeira.

• Rentabilidade segura e competitiva.

• Idade de aposentadoria fl exível.

• Sem taxa de carregamento.

• Opção de seguro de vida. 

• Resgate parcial como reserva estratégica.

NA ABEFINPREV É ASSIM

Você desenvolve o hábito de poupar todo mês

+
O dinheiro é investido e potencializado com segurança

=
Reserva fi nanceira que dará a renda mensal na sua

aposentadoria
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GESTÃO DOS RECURSOS

Administração profi ssional
A ABEFIN, por ser uma associação representativa dos profi ssionais de educa-
ção fi nanceira, buscou no mercado uma instituição que pudesse ser transpa-
rente, ética, sólida e com tradição arraigada ao longo de sua história. Assim, 
fi rmou parceria contratando a MUTUOPREV – Entidade Fechada de Previdên-
cia Complementar, para fi ns de gestão administrativa e de investimentos do 
plano ABEFINPREV.

A MUTUOPREV, constituída em 2010 por associações de ex-funcionários do 
Banespa, administra planos de previdência que somam mais de 12 mil par-
ticipantes, com patrimônio em 2018 superior a 100 milhões de reais. A essa 
gestão se somarão membros diretores da ABEFIN para fazer parte do Conse-
lho Deliberativo. 

A política de investimento da ABEFINPREV prioriza a preservação e segurança 
do capital de seus participantes. 

O plano ABEFINPREV, aprovado pela Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar – PREVIC, segue todas as premissas regulatórias para seu 
pleno e legal funcionamento.
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GESTÃO DOS RECURSOS

RENTABILIDADE CONSISTENTE

Para conhecer um pouco da política de investimento da MUTUOPREV, segue 
comparativo em relação à Caderneta de Poupança, ao Certifi cado de Depósito 
Interbancário (CDI) e à infl ação (IPCA), usando como base um investimento de 
R$ 100.000,00 investidos entre 2012 e 2018.

  CDI 
196.107 (96,1%)

  MUTUOPREV 
194.570 (94,6%)

  Poupança 
158.142 (58,1%)

  IPCA
149.867 (49,9%)

Valores em R$

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100.000

150.000

125.000

175.000

200.000
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CONTRIBUIÇÃO 

Cabe no seu bolso
O plano ABEFINPREV foi concebido para que você possa dar início à cons-
trução de sua reserva fi nanceira, independentemente do seu poder aquisi-
tivo. Você poderá guardar seu dinheiro com segurança e tranquilidade, a 
partir de depósitos mensais de apenas R$ 50,00. E assim desenvolver hábi-
tos saudáveis e sustentáveis para alcançar a sua independência fi nanceira e 
continuar a realizar os seus sonhos e de sua família. 

O plano está estruturado para receber aportes que denominamos de Contri-
buição Normal, Voluntária e de Risco.

Contribuição Normal – Refere-se aos depósitos mensais feitos desde sua 
adesão ao plano, com valores a partir de R$ 50,00, podendo ser pagos por 
débito automático em sua conta corrente ou por boleto bancário. Essa con-
tribuição pode ser aumentada a qualquer momento, conforme a vontade do 
participante. 

Contribuição Voluntária – Refere-se aos depósitos eventuais, em que o 
participante pode contribuir com o valor que lhe seja mais conveniente, a 
qualquer tempo.

Contribuição de Risco – Refere-se à contribuição para a proteção da re-
serva fi nanceira a ser construída. Trata-se de um seguro que garantirá aos 
benefi ciários, em caso de morte ou invalidez total e permanente, os recursos 
fi nanceiros contratados. 
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CONTRIBUIÇÃO 

DEPÓSITO 
MENSAL

PERÍODO VALOR

50

10 anos  8.379

20 anos  24.107 

30 anos  53.632

150

10 anos  25.137

20 anos  72.322

30 anos  160.896

300

10 anos  50.274

20 anos  144.645

30 anos  321.792

600

10 anos  83.790

20 anos  289.290

30 anos  634.584

900

10 anos  150.822

20 anos  433.935

30 anos  965.377

*  Simulação com 6,5% de taxa de juros anual. Os valores não constituem compromisso do plano 
ABEFINPREV, por se tratarem de uma estimativa matemática para condições iniciais inalteradas 
durante o período.

A FORÇA DO POUPAR, INVESTIR E POTENCIALIZAR

Reserva fi nanceira é igual poupar, investir e potencializar. Confi ra uma simulação de 
patrimônio acumulado com depósitos mensais de 50 a 900 reais nos períodos de 10, 
20 e 30 anos, com rendimento de 6,5% ao ano.*

Valores em R$
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INCENTIVO FISCAL 

Dedução no imposto de renda
As contribuições Normais e Voluntárias à ABEFINPREV permitem abater seu 
imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual. Para o incentivo 
fi scal valer, você precisa ser contribuinte do INSS e utilizar o formulário com-
pleto da declaração de ajuste anual.

Outra vantagem fi scal é que os rendimentos sobre o saldo acumulado são 
tributados somente na retirada do dinheiro, ou seja, no plano ABEFINPREV 
você só recolherá o imposto de renda quando do recebimento de aposenta-
doria ou resgate.
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BENEFÍCIOS

Proteção para você e sua família
No plano ABEFINPREV, você transforma seu patrimônio acumulado em um 
dos benefícios, recebidos na forma de renda mensal. Você é quem escolhe 
o tipo de renda mensal, assim como seus benefi ciários. O plano contempla, 
em seu regulamento, os benefícios de Aposentadoria, Aposentadoria por 
Invalidez e Pensão por Morte. Opcionalmente, o participante que contrata 
o seguro tem a Cobertura Suplementar de Risco.

BENEFÍCIO CONDIÇÃO FORMA DE RECEBIMENTO

Aposentadoria
Mínimo 12 meses de vinculação ao plano e ter 
acima de 18 anos de idade.

Renda mensal

Aposentadoria por 
Invalidez

Apresentar carta de concessão do benefício 
correspondente expedida pela Previdência Social.

Renda mensal

Pensão por Morte
Seus benefi ciários recebem a renda mensal na 
proporção defi nida por você.

Renda mensal

Cobertura 
Suplementar de Risco

Cobertura opcional para casos de morte ou 
invalidez.

Capital segurado é creditado 
na conta do participante

TIPO DE RENDA MENSAL O QUE É

Prazo Certo Você escolhe um prazo para receber a renda mensal, no mínimo de 5 anos.

Percentual do Saldo
Você escolhe um percentual para receber mensalmente, no máximo de 
2,5% do saldo.

Valor Constante
Você escolhe um valor fi xo em reais para receber mensalmente, limitado a 
2,5% do saldo.

No mês de novembro de cada ano, você ou os benefi ciários podem alterar o prazo, o percentual do saldo 
ou o valor fi xo de sua renda mensal.  

TIPOS DE RENDA MENSAL

No pedido de qualquer Aposentadoria ou Pensão por Morte, você ou os benefi ciários 
podem requerer à vista até 30% do patrimônio acumulado. O saldo restante você 
transforma em um dos tipos de renda mensal, que pode ser por Prazo Certo, por 
Percentual do Saldo ou por Valor Constante.
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ADESÃO AO PLANO

Inscreva-se agora mesmo
Utilize o Termo de Adesão, que você encontra no site www.abefi n.org.br/
abefi nprev. 

Baixe o formulário, preencha em seu próprio computador, imprima, assine e 
envie para a sede da ABEFIN (Av. Paulista, 726 – Cj. 1210 – Bela Vista – São 
Paulo – SP – CEP 01310-910). Aguarde contato para confi rmar sua inscrição.

Em caso de dúvida no preenchimento, fale com a Roberta Oliveira num dos 
canais de atendimento da MUTUOPREV:

E-mail: abefi nprev@mutuoprev.com.br

Telefone: (11) 3244-2540 ramal 200 / 0800-778-2222

Presencial: Rua Líbero Badaró, 293 – 31º andar – Cj. 31A – São Paulo – SP 

Site: www.mutuoprev.com.br

Presencial: Rua Líbero Badaró, 293 31 andar Cj. 31A São Paulo SP 

SiSiSiSiSitetetetete::::: wwwwwwwwwwwwwww mmmm.mutututututuououououoprprprprprevevevevev cccc.comomomomom bbbb.brrrrr
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DESLIGAMENTO

Opções antes da aposentadoria
No plano ABEFINPREV, você tem direitos que lhe permitem parar de contri-
buir ou requerer seu desligamento, sendo: Benefício Proporcional Diferido 
(BPD), Portabilidade e Resgate.

Benefício Proporcional Diferido (BPD) – Direito de interromper suas contri-
buições mensais e manter seu patrimônio rendendo no plano até a aposen-
tadoria, ou optar pelo resgate após o tempo mínimo ou pela portabilidade.  

Portabilidade – Transferência do patrimônio acumulado para outro plano de 
previdência privada.

Resgate – Resgate de 100% do patrimônio acumulado, respeitando o tem-
po mínimo de 36 meses de vínculo ao plano.

RESERVA ESTRATÉGICA

Somente no plano ABEFINPREV você tem a possibilidade de usar parte de seu patrimônio 
acumulado como reserva estratégica, sem a obrigatoriedade de se desligar do plano. 
Nossa recomendação é que você procure repor o valor resgatado, para não prejudicar 
seus objetivos futuros.

Veja quanto você pode resgatar a qualquer tempo, após o prazo de 36 meses de 
vinculação ao plano:

• Até 20% de suas Contribuições Normais.

• Até 100% do valor portado de outros planos de previdência.

• Até 100% de suas Contribuições Voluntárias. 
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FALE CONOSCO

ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE

Procure a Roberta Oliveira, na MUTUOPREV, para tirar dúvidas sobre o plano 
ABEFINPREV:

E-mail: abefi nprev@mutuoprev.com.br

Telefone: (11) 3244-2540 ramal 200 / 0800-778-2222

Presencial: Rua Líbero Badaró, 293 – 31º andar – Cj. 31A – São Paulo – SP 

Site: www.mutuoprev.com.br
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Publicação da ABEFIN – Associação Brasileira de Educadores Financeiros – aos 
novos participantes do plano ABEFINPREV. Este Material Explicativo não substitui o 
Regulamento do plano ABEFINPREV, o Estatuto da Entidade MUTUOPREV e a Política de 
Investimento, documentos que você encontra no site www.abefi n.org.br/abefi nprev.


