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Perfis de Investimentos 

Agenda Previdenciária

Qual a atual fase da sua vida? E os seus objetivos 
de médio e longo prazos? Você tem propensão ou 
aversão a riscos? Refletir sobre essas questões é 
essencial para decidir qual perfil de investimentos 
mais atende às suas expectativas.

Você, enquanto participante, passa por duas 
etapas importantes dentro do seu plano de 
previdência: 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.

Por exemplo, se você ainda tem 10 ou mais anos até a sua aposentadoria, possui tempo suficiente para se 
recuperar de eventuais perdas – logo, pode ter alguma margem para correr mais riscos em seus investimentos. 
No entanto, se o tempo que resta para a sua aposentadoria é menor, é possível que seja mais difícil reverter uma 
eventual perda, o que se refletirá diretamente no valor do seu benefício.

Já começou o período para alterar os 
perfis de investimentos e o percentual de 
contribuição. 

Perfil de Investimentos

A alteração só é necessária caso você queira 
trocar de perfil. Caso queira permanecer no perfil 
atual, não é preciso fazer a opção novamente. 

Como fazer?

Acesse a área restrita do portal www.sebraepre-
v idenc ia .com.br.  O  Termo  de  Opção  de 
Inves t imento   es tá  d i spon íve l  no  menu 
Contribuição. 

Percentual de Contribuição

Além de alterar o percentual da Contribuição 
Básica (de 1% a 7%), você pode aderir à Contribuição 
Voluntária Mensal  (sem contrapartida patronal, com 
valores mínimo e máximo de 1% a 30% sobre o seu 

salário de contribuição). 

Como fazer? 

Acesse a área restrita do portal www.sebraepre-
videncia.com.br. A opção Alteração  de Percentual 
está disponível no menu Contribuição. 

Para saber qual é o seu percentual atual, acesse o 
menu Benefícios e clique em Simulador de 
Benefício. Nele, é possível simular todos os percen-
tuais para descobrir o valor da contribuição mensal. 

Não deixe para a última hora. Prazo de alteração 
termina no dia 31 de julho.

Junho e julho: Alteração de  Perfil de 
Investimentos e Percentual de Contribuição 

Perfis de Investimentos 
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Participantes Empréstimos

Investimentos

6.962 120 325 397 7.804
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 506 miR$ 506 miR$ 506 mi

Benefícios

6.998 = R$ 104 milhões

= R$ 2,7 milhões175

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  abr/2015

Rentabilidade das Cotas

3,44%

4,52%

4,31%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 18.148,99
R$ 3.740,04

R$ 448.805,16
120

57
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística abr/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

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

MAIO DE 2015

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Educação financeira

Não. Toda e qualquer informação no portal da 
Entidade ou em qualquer material produzido pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, como o Teste Online de 
Perfil de Investimento, não constitui indicação ou 
orientação para a escolha de um ou outro perfil de 
investimentos. A opção e a manutenção do perfil de 
I n v e s t i m e n t o s  s ã o  d e  ú n i c a  e  e xc l u s i v a 
responsabilidade do Participante ou Assistido, uma 
vez que somente ele pode avaliar o momento de 
vida em que se encontra,  seus objetivos, 
expectativas de retorno e riscos que está disposto a 
correr.

Ao optar por um Perfil, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
deixa  de ter responsabi l idades sobre  os 
investimentos dos recursos do meu plano?

Não. O SEBRAE PREVIDÊNCIA continua como 
principal responsável pela gestão dos investimentos 

do seu plano, bem 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 agora considerará a alocação 
escolhida por cada participante.

Os Perfis SEBRAEPREV (Moderado) e Arrojado 
oferecem rentabilidades maiores por terem parte 
dos investimentos em renda variável?

Não necessariamente. Os investimentos mais 
conservadores apresentam menores riscos, porém, 
sua rentabilidade tende a ser menor e, geralmente, 
são utilizados como investimentos de curto e médio 
prazos. Investimentos mais arrojados apresentam 
maiores riscos, são menos previsíveis, mas podem 
proporcionar ganhos mais elevados.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA indica a melhor opção para o participante?
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14
 12,74%

10,03%
6,69%

Aplicativo Sebraeprev

O aplicativo pode ser acessado nos aparelhos 
com sistema Android , Windows Phone e IOS 
(Iphone e Ipad).

Na primeira fase do aplicativo,  os participantes 
podem consultar os dados cadastrais,  dados do 
Plano SEBRAEPREV, extrato de contribuição e 
demonstrativo de pagamento de Assistido.

Na segunda fase, com previsão para 2015, o 
aplicativo irá disponibilizar mais funcionalidades, 
como: situação de empréstimo, o período de 
elegibilidade (momento em que o participante pode 
requerer o benefício de Aposentadoria Normal), a 
alteração dos dados cadastrais e a rentabilidade do 
Plano.

Como  baixar o aplicativo:

1) Entre na loja virtual do seu sistema operacional: 
Android (Play Store), Windows  (Loja Virtual) e IOS 
(App Store);
2) Baixe o Aplicativo Sebraeprev;
3) Instale o aplicativo;
4) Clique no ícone do Sebraeprev;
5) Acesse o aplicativo utilizando CPF e senha (a 
mesma senha de acesso à área restrita do portal 
SEBRAE PREVIDÊNCIA).

Ainda não baixou o aplicativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA?


