A MELHOR PARCEIRA
DO SEU FUTURO

NA FOTO: Cássia Hanaoka, do TCE-SP- regional Registro, participante desde 2014

UM PASSO IMPORTANTE PARA O
EQUILÍBRIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
Com o aumento da expectativa de vida, o modelo de previdência
atual se torna cada vez mais insustentável. Diante deste
cenário, o Governo do Estado de São Paulo criou a Prevcom,
uma fundação sem fins lucrativos que visa contribuir para o
equilíbrio previdenciário ao mesmo tempo que proporciona uma
aposentadoria mais segura aos servidores.
Iniciativa pioneira e bem-sucedida, a Prevcom é hoje uma referência
no mercado. Desde o início do funcionamento, a fundação tem
superado o objetivo de rentabilidade e conta com:

• Cerca de 30 mil participantes
• Patrimônio acima de R$ 1 bilhão
Rentabilidade acumulada
desde o início dos planos
fevereiro/2013 - abril/2019
PREVCOM
Alvo IPCA + 5% a.a.

91,86%
82,23%

CDI
Poupança 48,69%
IPCA

98,95%

42,25%

GESTÃO DE OUTROS ENTES
A Prevcom é a primeira instituição a obter autorização para
administrar planos de servidores de outros estados e municípios,
que podem contar com sua experiência e estrutura para modernizar
o sistema de previdência.
POR QUE TRABALHAR COM A PREVCOM?
• O custo de administração dos planos diminui
• A fundação é especializada em servidores públicos
e pioneira no mercado
• Tem investimentos com alta rentabilidade
• Já possui autorização para gerir planos de outros entes
• Permite a participação dos entes na governança
• Oferece a todos os seus participantes o Conta Comigo, um programa
de educação financeira e previdenciária que ensina como evitar
dívidas, planejar o futuro e manter o orçamento em equilíbrio.
A Prevcom valoriza a segurança e a transparência.
Além disso, é fiscalizada periodicamente por diversos órgãos federais e
estaduais, bem como por auditorias externas.

QUER SABER MAIS?
Acesse prevcom.com.br ou entre em contato:
(11) 3150-1978 | contato@prevcom.com.br
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