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7) Carteira de Pecúlios 
Capec
A Carteira de Pecúlios da PREVI é um plano 
cujo benefício é pago em parcela única e fun-
ciona como um seguro de vida. Desenvolvida 
exclusivamente para os funcionários do Ban-
co do Brasil e PREVI, a Carteira de Pecúlios 
funciona no regime de repartição simples, 
isto é, a cada ano são efetuados cálculos 
atuariais para estimar os gastos com paga-
mento de benefícios e despesas de adminis-
tração nos próximos 12 meses. A partir daí 
são calculadas as contribuições necessárias.

A grande maioria dos participantes do Pla-
no 1 já é filiada à Capec e a PREVI tem es-
timulado a inscrição dos participantes do 
Plano PREVI Futuro. O aumento no núme-
ro de inscritos favorece a manutenção de 
baixos valores de contribuição para todos, 
mantendo a Capec como o plano que cobra 
uma das mais baixas mensalidades em face 
do pecúlio contratado, sem discriminação 
de faixas etárias como muitos fazem.

Com o lançamento da campanha: “Capec pre-
servando o que mais importa: a vida”, e liga-
ções realizadas pela Central de Atendimento, 
2.143 participantes se inscreveram no Pecúlio 
por Morte. Desses novos participantes, 95% 
são do Plano PREVI Futuro e 35% optaram pelo 
Plano Júnior, 18% pelo Pleno, 11% pelo Sênior, 

8% pelo Master e 28% pelo Executivo. Houve 
também um número expressivo de inscrições 
no pecúlio Invalidez e Cônjuge que somaram 
respectivamente 823 e 434 novos planos. A 
Capec fecha 2009 com 112.240 participantes 
totalizando 166.998 planos vigentes.

NoVa tabEla

Em maio de 2009, todas as faixas de valores 
dos benefícios foram reajustadas em 9,09%. 
Os valores de contribuição de todos os pecú-
lios também foram reajustados, mas a maio-
ria em percentual inferior ao dos benefícios: 
5,95%, correspondente à variação do INPC 
de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009.

RENtabIlIdadE

A rentabilidade em 2009 foi de 11,55%, su-
perior à Taxa Média Selic (9,93%) e à meta 
atuarial (10,10%). Diferentemente dos ou-
tros planos, os investimentos da Capec se 
concentram em renda fixa, pois os recursos 
devem ter liquidez e estar disponíveis de 
imediato para o pagamento dos pecúlios. A 
composição da carteira privilegia os investi-
mentos feitos em LFT e NTN-B, respectiva-
mente 39,58% e 21,68% do total aplicado.
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PagamEntos

Em 2009, a Capec pagou R$ 137,811 milhões para 2.979 beneficiários.
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Inscrições

Cancelamentos

ParticiPantes PreVi – dezembro 2009

Plano PREVI Plano 1 PREVI FutuRo sEm Plano total

ativos 33.815 51.977 5.786 91.578

aposentados 67.333 74 0 67.407

total 101.148 52.051 5.786 158.985

ParticiPantes caPec – dezembro 2009

Plano PREVI Plano 1 PREVI FutuRo sEm Plano total

ativos/aposentados 96.388 8.036 249 104.673

total 96.388 8.036 249 104.673

taxa de inscritos 95,29% 15,44% 4,30% 65,84%

Nota: Existem 7.567 participantes, relativos a pensionistas, Bacen e Socapec, que totalizam 112.240 participantes da Capec.

inscrições x cancelamentos (anual)




