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Estrutura Previdenciária Brasileira 



Previdência Complementar 
 É a forma que o trabalhador tem de manter seu padrão de vida ao se 

aposentar, caso sua renda seja superior a um salário mínimo. 
 

 Originalmente, as entidades e planos de benefícios eram criados 

exclusivamente a partir do vínculo empregatício entre trabalhadores e 

empresas, caracterizando os planos patrocinados. 
 

 Com a LC 109/2001, passou a ser possível também a criação de planos 

para associados e membros de sindicatos, associações, cooperativas, 

órgãos de classe e setores, denominados Instituidores dos planos. 
 

 Essa nova figura possibilitou ampliar a abrangência da previdência 

complementar fechada no Brasil.  

 

 



 A LC nº109, de 29.05.2001 criou a figura do instituidor.  

 

“Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma 

regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: 

(...) 

II – aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.” 

 

 A partir de setembro de 2002, com a Resolução CGPC n° 12, os planos 

Instituidores passaram a ter regulamentação própria. 

 

 

 

Previdência Associativa 

4 



Instituidores 



 Estruturado exclusivamente na modalidade CD; 
 

 Custeado pelo participante e, opcionalmente, por terceiros, empregadores 

e instituidores; 
 

 Renda programada mensal: oriunda exclusivamente do Saldo de Conta; 
 

 Pode terceirizar a contratação de cobertura de riscos com uma seguradora; 
 

 Não pode oferecer garantia mínima de rentabilidade e 

 nem permitir a garantia de um indexador para reajuste  

    da renda. 

 

 

 

Previdência Associativa – CGPC nº 12/2002 
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 O plano pode ser criado em 

uma EFPC do instituidor ou 

ser administrado por uma 

EFPC multipatrocinada. 
 

 

 

 

 

Previdência Associativa – CGPC nº 12/2002 
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Instituir um Plano em uma entidade Multipatrocinada implica: 

 
 

 Dependência de uma estrutura pré-existente que esteja apta a realizar 

essa administração; 

 Menores custos de implantação do plano; 

 Dificuldade de o instituidor poder participar dos órgãos colegiados da 

EFPC, caso não tenha patrimônio e número de participantes 

significativos; 

 Possibilidade de ter menores taxas administrativas. 

 

 

 

Previdência Associativa – Instituidor um Plano ou 
Constituir uma EFPC? 
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Constituir um Fundo de Pensão implica: 
 

 Maior autonomia nas tomadas de decisões administrativas; 

 Maior comprometimento e responsabilidade; 

 Além dos custos de implantação e manutenção do plano, agregam-se os 

custos de constituição da EFPC. 
 

 

Previdência Associativa– Constituir uma EFPC ou 
Instituidor um Plano? 
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Previdência Associativa 
 Em junho de 2013, o Ativo total dos planos instituídos  

(R$ 2.209.999) representava 0,33% do ativo total dos planos 

previdenciários brasileiros (R$ 661.302.868). 

 

 

 

Evolução Quantitativa dos Planos Instituídos 



Perspectivas de Mercado 

 Atualmente, os planos de Instituidores são, em sua maioria, criados por 

órgãos de classe como: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), IBA 

(Instituto Brasileiro de Atuária) e CRA (Conselho Regional de 

Administração). 

 

 Têm grande perspectiva de crescimento, por exemplo, entre os 

sindicatos e cooperativas, que são mais de 23 mil instituições no País, 

com um número de associados superior a 26 milhões, ou ainda 

setores, como o evangélico, com mais de 46 milhões de fiéis.  

 

 



CASE: O Projeto BemPrev 
 O Projeto BemPrev tem por objetivo atender a demanda de Pastores 

dos diversos segmentos evangélicos e, ainda, seus fiéis, no que se refere 

à Previdência Complementar.  

 

 A Fundação BemPrev está sendo instituída pelo Instituto Evangélico 

Memória Pastoral - IBEMP. 

 

 Em 6 anos, a BemPrev poderá ser a maior EFPC do Brasil em número de 

participantes, certamente um marco do mercado de Planos de 

Previdência Complementar Instituídos brasileiros. 

 



Público: A Igreja Evangélica 



Os Evangélicos no Brasil 
Número e Crescimento 

 Em 2012, segundo projeções feitas pelo próprio IBGE, os 

evangélicos já somavam mais de 46 milhões de fiéis. 
 

 Dentre eles, existem aproximadamente 800 mil pastores.  
 

 Em apenas 30 anos, o número de evangélicos aumentou 

impressionantes 430%. De 8 milhões de pessoas em 1980, para 

42,35 milhões em 2010. Já a população brasileira teve, nesse 

mesmo período, um aumento de 57%. 
 

 Desta grande população, mais de 40% tem renda superior à suportada 

pelo INSS na totalidade.  

 



 A população de até 20 anos representa 36% do total de evangélicos.  

 25% da população de até 20 anos tem orientação evangélica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 a idade média dos evangélicos (29,93) é 2 anos inferior à idade média 

dos brasileiros (32,1 anos). 
 

   Dados: Censo 2010;  IBGE 
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Faixa Etária 

Os Evangélicos no Brasil 
Perfil Etário 



A Fundação BemPrev 



A Fundação BemPrev 
 A Fundação Evangélica Memória Pastoral de Previdência 

Complementar - Fundação BemPrev será uma Entidade Fechada de 

Previdência Complementar, tendo como instituidores o IBEMP e outra 

associações que desejarem aderir. 

 

 Foram desenvolvidos planos previdenciários distintos para pastores e 

fiéis e ambos oferecerão a cobertura adicional de risco para os 

benefícios de Invalidez e Morte.  

 

 Além destes, foi criado ainda um Plano destinado a receber 

contribuições do instituidor, que terá como foco principal os pastores 

idosos hipossuficientes. 

 

 



A Fundação BemPrev 

Fundação BemPrev 

(Planos Previdenciais) 

Plano BemPrev 
Instituidor Plano BemPrev Pastores Plano BemPrev Fiéis 

Destinação 

(membros) 

Idade 
Aposentadoria 

Tempo 

Pastores Pastores Fiéis 

65 ou 70 anos 

5 anos ou 24 meses  

65 anos 65 anos 

5 anos 5 anos 



A Fundação BemPrev 
  Apesar de opcional, haverá a oferta da cobertura de risco, em parceria 

com uma seguradora, para que o interessado tenha uma cobertura 

previdenciária completa. 

 

 A Fundação BemPrev terá seus principais processos realizados, 

predominantemente, de forma virtual, via web, ou seja:  adesão, 

cadastro, atendimento ao participante, simulação de contribuições e 

concessão de benefícios. 

 

 Estão sendo capacitados cerca de 2.000 facilitadores, membros das 

igrejas, que irão atrair novos associados. 

 



 Projeta-se que a Fundação BemPrev atingirá os seguintes números: 

    

 Valores em Milhares 

 

 

 

 
 

 

 

 O patrimônio da Entidade atingirá mais de R$ 1 bilhão em apenas 6 anos e 

congregará 170 mil participantes. 

 

 

Perspectivas 
 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 

Participantes 72 94,3 113,9 133,5 153,1 170 

Contribuições totais R$ 72,20 R$ 146,90 R$ 173,60   R$ 200,20   R$ 226,90 R$ 253,60 

Contribuições de risco R$ 17,30  R$ 35,90  R$ 42,50  R$ 49,10 R$ 55,70 R$ 62,20 

Patrimônio R$ 83,80 R$ 207,26 R$ 366,88 R$ 550,99 R$ 765,39 R$ 1.023,50  



Considerações Finais 
 Observa-se que, tanto do ponto de vista demográfico, como ainda 

geográfico e de mercado, a conjuntura é absolutamente favorável ao 

Projeto BemPrev. 

 

 Há uma demanda reprimida por previdência na população brasileira e 

as redes evangélicas de rádio, televisão, internet e outros serão uma 

robusta ferramenta para divulgação deste projeto.  

 

 Almeja-se, em médio prazo, que haja forte influência e mudança da 

cultura brasileira sobre poupança, tendo em vista a forte característica 

de fidelização presente na população evangélica. 
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