


A Mútua – Caixa de Assistência dos
Profissionais dos Crea – é uma sociedade civil sem fins
lucrativos criada pelo CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia. Seu principal objetivo é
oferecer planos de benefícios sociais, previdenciários
e assistenciais, para os profissionais do sistema
CONFEA|CREA de acordo com sua disponibilidade
financeira, respeitando o seu equilíbrio econômico-
financeiro.

O QUE É A MUTUA?



O principal objetivo do TecnoPrev é ser um
complemento à aposentadoria, mas também
oferece inúmeros benefícios essenciais de
natureza previdenciária aos seus participantes, os
quais confiam na gestão da BB previdência, que há
15 anos trabalha de forma eficiente para garantir a
melhoria da qualidade de vida dos 91.607
participantes do plano e seus familiares.

Atualmente, entre os 10 melhores planos do país,
o TecnoPrev surge como uma excelente alternativa
de investimento.



MAG SEGUROS
Considerada a maior especialista do Brasil 
em comercialização de planos Instituídos 
com 185 anos de atuação ininterrupta.

Fundo de Pensão do 
Banco do Brasil

Sociedade civil sem fins lucrativos

BB Administradora de Ativos
Maior gestora de recursos de terceiros da 

América Latina

Caixa de Assistência dos Profissionais dos 
CREA/CONFEA

Sociedade Civil sem fins lucrativos



Quem pode participar?

Por ser um plano fechado de previdência complementar, o
TecnoPrev é exclusivo para os profissionais com registro no
CREA|CONFEA e seus dependentes.

Funcionamento:

Além de formar uma reserva rentável a longo prazo, com
taxa zero de carregamento, que será restituída como forma
de renda mensal ou resgatada totalmente no futuro, o
beneficio garante outras duas proteções financeiras que
são validas desde a primeira contribuição:

Pensão por Morte e Aposentadoria por Invalidez.

www.tecnoprev.com.br

www.bbprevidencia.com.br/tecnoprev

https://www.instagram.com/biancatecnoprev/

http://www.tecnoprev.com.br/
http://www.bbprevidencia.com.br/tecnoprev
https://www.instagram.com/biancatecnoprev/


Beneficios:

Exclusividade: O plano foi criado exclusivamente para
Engenheiros, visando oferecer facilidades financeiras aos
associados ao longo da vida profissional, além de proporcionar
qualidade de vida, também, na aposentadoria.

Não visa Lucro, cria benefícios: Por ser constituído em uma Caixa
de Assistência sem fins lucrativos o TecnoPrev pode oferecer
diversas vantagens exclusivas para os associados da Mútua e seus
familiares.

Plano Individual: Não existe responsabilidade coletiva no custeio 
do TecnoPrev. Assim, cada participante possui uma conta 
individual totalmente afastada do patrimônio dos outros 
participantes, do patrimônio da Mútua e do patrimônio da 
Previdência. O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
destas Instituições estão disponíveis na área do participante e 
também no site: www.bbprevidencia.com.br.

http://www.bbprevidencia.com.br/


Flexibilidade: O TecnoPrev, busca atender também aos
profissionais autônomos com renda mensal variável, dessa
forma, permite alteração de valor de contribuição tanto para
mais, quanto para menos respeitando o limite mínimo do plano.

Contribuição Básica e Eventual (Aportes): O participante pode
contribuir eventualmente ou periodicamente, com valores além
da contribuição mensal básica.

Benefícios Fiscais: A Legislação Tributária permite a dedução de
até 12% da renda bruta anual com contribuições à previdência
complementar.

Taxa de carregamento Zero: cobrada mensalmente sobre o valor 
de cada contribuição realizada, objetivando o pagamento de 
despesas administrativas da Previdência.  Hoje, a taxa de 
Carregamento do TecnoPrev é de 0% a.a. Nos bancos, essa taxa 
varia entre 2% e 9%.



Transparência na Gestão: O TecnoPrev possui fiscalização e auditoria
da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da
Previdência. Além de todo acompanhamento legal, o participante
tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de
investimentos e outras informações disponibilizadas 24h por dia no
site da Previdência

Segurança nos Investimentos - Plano Conservador: Os recursos do
plano possuem a gestão da BB DTVM, maior administradora de
recursos de terceiros da América Latina. Além desses pilares de
segurança, o TecnoPrev é considerado um plano conservador por
possuir a maior parte dos seus investimentos alocados em títulos de
renda fixa que proporcionam uma maior segurança ao patrimônio
dos participantes.

Saldo de Previdência acumulado é revertido aos beneficiários: Caso
o participante não usufrua da totalidade dos valores acumulados,
este será destinado aos beneficiários escolhidos até que todo saldo
da conte se esgote, tornando o recurso vitalício. Diferente dos
Planos abertos (Bancos) em que o saldo fica para a instituição após a
falta do participante titular.



RENTABILIDADE

O rendimento do plano de previdência da Mútua para 
engenheiros, TecnoPrev, cresceu 20,82%, em 24 meses, 
três vezes a mais do que a poupança, cujo desempenho 
alcançou 6,37% no período. A informação confirma que o 
TecnoPrev possui a melhor rentabilidade em previdência 
Complementar no país.

Além disso, nos últimos meses se confirmou o 
crescimento do plano, que num prazo de 20 meses –
saltou do 15ª lugar, para a 10ª posição, entre os maiores 
planos de previdência do país.

Fonte: https://www.mutua.com.br/rentabilidade-do-tecnoprev-e-tres-
vezes-maior-do-que-a-da-poupanca/

https://www.mutua.com.br/rentabilidade-do-tecnoprev-e-tres-vezes-maior-do-que-a-da-poupanca/


BLINDAGEM FINANCEIRA DEFINIDA EM 
LEI

Lei 11.196/2005 – Art. 78 § 1º e 2º: O patrimônio acumulado em
Entidades Fechadas de Previdência Complementar não pode ser:
Sequestrados, Arrestados, Penhorados ou objeto de qualquer
outra forma de constrição judicial.

Código de Processo Civil - Art. 649:  São absolutamente 
impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de 
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os 
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste 
artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

Jurisprudência: Recentes decisões judiciais do STJ, órgão 
jurisdicional responsável pela uniformização da legislação 
infraconstitucional, têm reconhecido a impenhorabilidade sobre 
os recursos garantidores do plano de benefícios.



35% dos líderes de família perdem sua 
atividade profissional quando há óbito do 
cônjuge;

60% dos casamentos terminam quando há um 
caso de invalidez permanente; 

35% das crianças mudam seu padrão de vida 
quando o líder da família vem a óbito;

64% das famílias brasileiras dependem do INSS 
e com a nova reforma da Previdência ouve 
perde de 20% a 50% nos benefícios. 

Apenas 1% dos aposentados atualmente 
possuem Autonomia Financeira

99% dos aposentados atualmente dependem 
de seus familiares para despesas Básicas.



OBRIGADA!


