
INFORME

/sebrae.previdenciaABRIL DE 2015

Período para alterar o perfil de investimento e o percentual 
de contribuição começa em junho e vai até o dia 31 de julho

Agenda Previdenciária

 Além de alterar o percentual da Contribuição Básica, os Participantes 
podem aderir à Contribuição Voluntária Mensal. Assim como a Básica, ela 
também é descontada via folha de pagamento. A Voluntária Mensal é de caráter 
facultativo, sem contrapartida da Patrocinadora e com valores mínimo e 
máximo de 1% a 30% do Salário de Contribuição. Pode ser esporádica, não 
sujeita a limite máximo e com valor mínimo de 1 VRP. Para realizar uma 
Contribuição Voluntária Esporádica, basta gerar o boleto na área restrita do 
portal  SEBRAE PREVIDÊNCIA. Contribuir com um pouco mais pode fazer 
muita diferença no momento da aposentadoria. 

Como fazer 
Acesse a área restrita do portal www.sebraeprevidencia.com.br. Faça a alteração, caso queira, no menu 

Alteração de Percentual. Antes, você pode utilizar o Simulador de Benefício para visualizar como ficará a sua 
contribuição mensal. 

Ativos: O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assinada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio 
ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da Patrocinadora. 

Autopatrocinados: O Participante Autopatrocinado precisa encaminhar 1 (uma) via assinada ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA para validação das informações. 

Assistidos: Os Assistidos também podem alterar o percentual de recebimento do benefício. A opção pelo 
percentual pode variar de 0,5% (meio por cento) a 2% (dois por cento). Não havendo manifestação no prazo 
estabelecido, será mantido, para o período seguinte, o mesmo percentual anteriormente escolhido. 

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO A Contribuição Básica 
corresponde a um percentual 

inteiro entre 1% (um por cento) e 
7% (sete por cento), a ser 
aplicado na parcela do 
respectivo Salário de 

Contribuição excedente a 15 VRP 
(R$ 3.558,30) - Valor de 

Referência Previdenciário (VRP) 
adotado pelo Plano no valor 

atual de R$ 237,22.

Com os Perfis de Investimentos, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA possibilitou mais flexibilidade e 
autonomia para que você construa a sua reserva para 
aposentadoria de forma compatível com as suas 
particularidades e tolerância ao risco.

Assim, você influencia diretamente na composi-
ção de investimentos que melhor atende ao seu 
momento atual de vida, seus objetivos de longo 
prazo, sua expectativa de retorno financeiro e sua 
capacidade de lidar com as variações do mercado 
financeiro.

Você, enquanto Participante, passa por duas 
etapas importantes dentro do Plano SEBRAEPREV: a 
de acumulação de contribuições e a de recebimento 
dos benefícios. Por isso, dependendo do momento 
em que esteja, pode ser melhor optar por um perfil 
mais conservador ou mais arrojado.

Ao optar por um perfil, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
não deixa de ter responsabilidades  sobre os investi-
mentos dos recursos do Plano SEBRAEPREV. A 
Entidade continua como principal responsável pela 
execução dos investimentos do seu plano, bem 

PERFIL DE INVESTIMENTOS como pelo pagamento dos seus benefícios futuros. 
Os investimentos continuarão sendo regidos pela 
Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV, que 
adota as melhoras práticas de mercado e utiliza 
consultoria especializada de investimentos, e consi-
dera a alocação escolhida por cada participante. 
Acompanhe a rentabilidade acumulada de cada 
perfil. 
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Participantes Empréstimos

Investimentos

6.989 118 330 408 7.845
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 496 miR$ 496 miR$ 496 mi

Benefícios

6.814 = R$ 101 milhões

= R$ 2,7 milhões175

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  mar/2015

Rentabilidade das Cotas

2,55%

3,13%

2,81%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.570,65

R$ 431.351,94
118

55
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística mar/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de março/2015).

ABRIL DE 2015

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Como fazer: O Termo de Opção de Perfil de 
Investimentos pode ser acessado por dois caminhos. 

Conselho Deliberativo

Na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada em  abril, foi discutida a 
importância de organizar grupos de trabalhos no 
âmbito do Conselho Deliberativo, como forma de 
integração entre o Conselho e o Instituto, por meio 
da Diretoria Executiva, onde os principais temas 
poderão ser debatidos e aprofundados previamente. 
Assim, o Conselho Deliberativo criou 3 Comissões 
Te m á t i c a s :  a  C o m i s s ã o  d e  M a r k e t i n g  e 
Comunicação, a Comissão de  Investimentos e a 
Comissão de Planejamento e Orçamento. As 

Comissões Temáticas 
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0

14
 12,74%

10,03%
6,69%

Comissões Temáticas interagem com a Diretoria 
Executiva nos diversos temas estratégicos da 
Entidade, proporcionando maior conforto ao 
Conselho Deliberativo nas tomadas de decisões. 

Marketing e Comunicação:  Clarice Maria Veras 
Batista, Leide Garcia Novaes Katayama e Luiz 
Antônio Rolim de Moura

Planejamento e Orçamento: Airton Gonçalves 
Junior, Maria Cristina de Andrade Souza; Nilton de 
Castro Barbosa e Carlos Armando Carreirão.

Comissão de Investimentos: André Luis da Silva 
Dantas; Manoel Antonio Vieira Alexandre; Maristela 
de Oliveira França e José Gava Neto. 

Atualização Cadastral

As informações cadastrais atual izadas 
aprimoram a gestão do cadastro e possibilitam o 
recebimento de comunicados sobre a Entidade e o 
Plano SEBRAEPREV. Essa medida atende a 
determinações dos órgãos fiscalizadores sobre os 
procedimentos necessários para uma boa gestão. 
Além disso, o Participante deve ficar atento a outras 
situações que envolvem a atualização cadastral.

Beneficiários (no caso de falecimento do 
Participante) - Os beneficiários são divididos em 
dois grupos: 

Dependentes: Os filhos, os enteados ou os 
adotados legalmente, sem limite de idade. Esses 
dependentes são beneficiários presumidos e não 
dependem da inscrição do Participante para terem 
direito ao benefício, no caso de Pensão por Morte. 

A importância de inclusão de beneficiários Cônjuge ou companheiro. Esses dependentes terão 
direito ao benefício de Pensão por Morte somente 
mediante inscrição no plano, ou seja, o Participante 
precisa formalizar por meio do Termo de 
Atualização Cadastral,  diferente dos presumidos. 

Indicados: Qualquer pessoa física que o 
Participante tenha interesse em indicar. Mas 
atenção, os Beneficiários Indicados somente terão 
direito ao benefício, na falta dos Beneficiários 
Dependentes. Caso o Participante  não tenha filhos 
e nenhum beneficiário inscrito no Plano, na 
ocorrência do falecimento, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
solicitará Alvará Judicial específico onde o juiz 
determinará quem serão os herdeiros legais aptos ao 
recebimento do referido benefício. 

Acesse a área restrita do portal e mantenha os 

seus dados atualizados.

Arrojado
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Pelo hotsite: www.perfilinvestsebraeprev.com.br, no 
menu Quando e Como Optar. 
Pelo portal: www.sebraeprevidencia.com.br, na área 
restrita, no menu Termo de Opção de Investimento. 
Importante: O Termo de Opção pelo Perfil de 
Investimentos poderá ser entregue ao Gestor do 
Plano SEBRAEPREV em sua Patrocinadora, no caso 
dos Ativos. No caso de Assistidos, Autopatrocinados 
e Vinculados (BPD), o reconhecimento da firma da 
assinatura em cartório é obrigatório. 


