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    Como forma de manter os Participantes informados sobre a evolução do seu 

Plano no que diz respeito à rentabilidade dos investimentos, apresentamos 

neste Informe o resultados do 1º Trimestre de 2014.  O SEBRAE PREVIDÊNCIA 

mantém sempre uma postura proativa e prospectiva na busca de estratégias de 

investimentos que levem em conta fatores de longo prazo que venham 

multiplicar os ativos do Plano SEBRAEPREV cumprindo, desta forma, o seu 

papel perante os Participantes Ativos e Assistidos. 

 

    Uma questão de suma importância para a consolidação e perenidade de um 

Fundo de Pensão é a sua saúde financeira, que garante o objetivo maior da 

entidade: a tranquilidade dos seus Participantes. É fundamental para o 

Participante saber como o capital investido por ele está rendendo, garantindo, 

assim, o patrimônio da organização e, em decorrência, a sua aposentadoria 

tranquila com o pagamento dos benefícios. 

 

 

 

 

     Há um consenso entre os analistas de mercado que 2014 será um ano 

desafiador. De um lado, no cenário interno, a preocupação maior é com os 

fundamentos econômicos, principalmente em relação à inflação e ao resultado 

fiscal ainda presente, trazendo uma eventual pressão no enxugamento da 

liquidez do sistema a qual deverá manter a taxa de juros (SELIC) elevada, em 
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contrapartida aos outros ativos do mercado financeiro, que poderá impactar 

sensivelmente nossa estratégia de diversificação de investimentos. 

 

 

 

 

     Do outro lado, no mercado externo, prevalecem os impactos decorrentes do 

início da redução dos estímulos monetários pelo Federal Reserve e da alta dos 

juros dos Títulos do Tesouro Americano que fizeram os juros futuros no Brasil 

dispararem, já que os mesmos servem como parâmetros para definição de 

preços para os papéis prefixados do Tesouro Nacional. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     A taxa de juros (SELIC) possui forte interferência na economia, pois é através 

dela que os agentes, em geral, decidem entre viabilizar um projeto de 

investimento, ou aplicar esse valor em um título público, o qual renderá uma 

taxa de juros próximo à da Taxa SELIC.  

 

     A atratividade dos investimentos em renda fixa como CDB, títulos do tesouro 

direto ou mesmo fundos de renda fixa, está relacionada com a sua 

rentabilidade, com isso um aumento da taxa de juros (SELIC) aumentará o 

volume investido nestas opções de investimento; por outro lado uma queda da 

SELIC fará com que alguns investidores realizem resgates dessas aplicações, 

migrando estes recursos para outros tipos de ativos como Bolsa de Valores, 

Fundos de Investimento Imobiliários, Fundos de Investimento no Exterior e ou 

Fundos Cambiais, os quais tenderão a valorizar nesta hipótese. 

Em que isto afeta nossos 

investimentos? 

Na Renda Fixa 

O que diz o Mercado sobre o 
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    Como tivemos aumento da Taxa SELIC neste 1º trimestre de 10% para 11%, 

com viés de alta, as aplicações em CDI e IMA-B (Títulos do Tesouro) tiveram 

rentabilidade positiva de 2,36% e 2,55%, beneficiando diretamente o Perfil 

Conservador, com 100% de Renda Fixa, e grande parte do Perfil Moderado, 

com 71,08% de Renda Fixa. 

 

    Mesmo considerando a alocação de 66,08% em Renda Fixa, o Perfil Arrojado foi 

fortemente influenciado pela Bolsa de Valores, onde o indicador IBrX 

apresentou rentabilidade negativa de -2,4%, o que, praticamente, anulou a 

rentabilidade auferida pela parcela de renda fixa. 

 

 

 

 

     A renda variável sofre impacto direto da alta ou da baixa na taxa de juros SELIC, 

pois se há um aumento na mesma, parte dos investidores vende suas ações 

para aplicar em ativos de renda fixa, e com isso os preços das ações tendem a 

cair. Com uma queda na taxa de juros, parte dos investidores vendem seus 

ativos de renda fixa para aplicar no mercado acionário, com isso os preços das 

ações tendem a subir. 

 

    Adicionalmente, como influência de médio a longo prazo, o nível da taxa de 

juros interfere no custo do capital (tomada de crédito) das empresas e dos 

consumidores, estimulando ou desestimulando o consumo e os investimentos 

na cadeia produtiva, interferindo diretamente no desempenho da economia e 

das empresas participantes, as quais também podem possuir ações negociadas 

na Bolsa. 

 

Na Renda Variável 
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    O diagrama anterior ilustra o porquê da variação na rentabilidade dos Perfis de 

Investimentos.  

 

     É importante ressaltar que a alocação dos recursos do Plano SEBRAEPREV 

administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA visa resultados de longo prazo, 

seguindo estratégias específicas para esse fim, as quais nem sempre 

apresentam resultados favoráveis no curto prazo.  

  

    Nos seus 10 anos de atuação, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem registrado um sólido 

crescimento em seu patrimônio, superação de metas (benchmark) e outros 

significativos registros positivos em seus investimentos. Esse resultado é fruto 

de uma Política de Investimentos responsável, aprovada anualmente pelo 

Conselho Deliberativo e acompanhada pelo Conselho Fiscal e Comissão de 

Investimentos e executada em sintonia com as estratégias e cenários 

analisados.  

+2,17% 

+1,36% 

-0,08% 

Qual foi a rentabilidade das cotas 
 no 1º trimestre de 2014? 
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     A cada mês, o SEBRAE PREVIDÊNCIA apresenta o resultado dos investimentos no 

Informe SEBRAEPREV, encaminhado aos Participantes por meio eletrônico e 

disponibilizado no Portal, além de, anualmente, apresentar o seu Relatório Anual 

de Informações à sociedade, aos órgãos reguladores governamentais e, 

especialmente, aos seus Participantes e Patrocinadoras. O documento é uma 

prestação de contas dos resultados alcançados nos últimos doze meses, dentre 

eles, números e dados detalhados dos investimentos realizados. 

 

Para mais informações o Participante deve acessar o Portal do SEBRAE  

PREVIDÊNCIA ou entrar em contato pelo e-mail: 

sebraeprev@sebraeprev.com.br. 
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