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A 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA teve como um dos itens de 
pauta a Prestação de Contas do exercício 2013. De 
acordo com documentos encaminhados pela 
diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, já recomendados 
pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria Independente, 
sem ressalvas, o patrimônio do Plano SEBRAEPREV 
obteve um crescimento de 7,8% em 2013, quando 
comparado com o exercício 2012, atingindo valores 
superiores a R$ 397 milhões. Após análises de todos 
os documentos, o Conselho Deliberativo aprovou a 
prestação de contas. As demais informações sobre 
os números e resultados da Entidade podem ser 
conhecidas no Relatório Anual de Informações � RAI, 
o qual será divulgado no portal SEBRAEPREV, até o 
dia 30 de abril.

O processo para o Planejamento Estratégico 
2015/2018 foi apresentado pelo diretor-presidente 
Edjair Alves, sendo aprovado em seguida, com a 
c o n s t i t u i ç ã o  d e  u m a  C o m i s s ã o  M i s t a .  O 
Planejamento Estratégico deve continuar com o 
processo de desenvolvimento organizacional e 

buscar a harmonização dos interesses envolvidos 
(participantes e patrocinadoras).

Outra aprovação do CD foi o projeto de 
Relacionamento com o Participante que contempla 
a criação de um núcleo de relacionamento apoiado 
por ferramenta de CRM. Vale ressaltar que se trata de 
um novo olhar no que diz respeito ao relacionamen-
to com os participantes do Plano SEBRAEPREV. Não 
se trata apenas de implementação de sistemas ou de 
integração de dados, mas principalmente de um 
atendimento cada vez mais eficiente e que busca 
maior aproximação com o seu público. A próxima 
reunião acontecerá em maio.

Conselho Deliberativo aprova prestação de contas 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA

REUNIÃO
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O brasileiro parece estar preocupado com o seu 
futuro. Pelo menos é o que mostra a terceira edição 
da pesquisa da MetLife sobre benefícios para funcio-
nários. O estudo identificou que quase quatro em 
cada 10 trabalhadores brasileiros (39%) mantém um 
plano privado de aposentadoria. Esse dado repre-
senta um aumento de 17 pontos em relação à pes-
quisa anterior (2011), que apontou que apenas 22% 
da população possuía o benefício.

A maior preocupação para 75% dos trabalhadores 
brasileiros em relação à aposentadoria é ter condi-
ções de pagar assistência médica, índice cinco 

pontos acima do resultado de 2011 � quando essa 
era a preocupação de 70% dos ouvidos. A pesquisa 
revelou ainda que as mulheres (85%) se preocupam 
mais com essa questão que os homens (67%).

Sobre seguro de vida, a pesquisa revela que 60% 
dos entrevistados afirmaram que avaliam a necessi-
dade de contratar um seguro de vida para a família. 
No Brasil, essa tendência é verdadeira tanto para os 
homens como para as mulheres: mais da metade das 
mulheres pesquisadas (54%) avaliaram suas necessi-
dades de seguro de vida, enquanto 64% dos homens 
fez o mesmo.

Quatro em cada 10 brasileiros tem previdência privada

PESQUISA

Fonte: A Escolha Certa



ParticipantesEmpréstimos

Investimentos

6.447 102 317 295 7.161
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 401 miR$ 401 miR$ 401 mi

Benefícios

4.603 = R$ 66 milhões

= R$ 14,6 mil148

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em fev/2014

Rentabilidade das Cotas

1,49%

0,02%

-1,69%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 543,64
R$ 12.921,32
R$ 3.655,61

R$ 322.895,20
102 
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7
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morte

ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO
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No início, muitas simulações e o corpo a corpo com os empregadosforam ações 
constantes para apresentar o Plano SEBRAEPREV aos empregados do SEBRAE/CE. Tudo 
isso teve como objetivo apresentar um plano com benefícios, principalmente, de 
longo prazo. 

Em 2011, o SEBRAE/CE teve a ajuda da Técnica do SEBRAE PREVIDÊNCIA, Luciana 
Ribeiro. Após apresentação das regras do Plano e um momento para tirar as dúvidas 
dos novos empregados, mais 21 pessoas aderiram ao Plano SEBRAEPREV. 

A busca pelos 100% sempre foi uma meta do Gestor Armistrong. �Para não perdermos 
os 100% de adesão, solicitei ao SEBRAEPREV o envio de uma apresentação onde 
pudéssemos falar sobre o Plano, com informações atuais e relevantes, como os números e resultados da 
Entidade�, disse Armistrong.  

O SEBRAE/CE também tem outra Gestora, Emanuela Pessoa. Juntos, os dois Gestores  trabalham não 
apenas por novas adesões, mas para manter os participantes informados e interessados pelo tema 
previdência. 

Armistrong ressalta o papel do Gestor. �Passamos aos participantes a credibilidade do Plano SEBRAEPREV, 
temos um trabalho de responsabilidade na manutenção do Plano e de seu propósito que é investir no futuro 
do empregado e de sua família. Preciso registrar que o apoio da nossa Diretoria é fundamental para sucesso 
do percentual de adesão�, afirma o Gestor no SEBRAE/CE. 

Gestor Armistrong fala sobre adesão ao Plano SEBRAEPREV

SEBRAE/CE: 100% de adesão

Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado 

Prazo começa em junho

Estatística fev/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de fevereiro/2014).
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7,3% 14,22%
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0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

O período para a alteração de percentual de 
contribuição é o momento ideal para os participantes 
refletirem sobre os seus planos futuros. Contribuir 
com um pouco mais pode fazer muita diferença no 
momento da aposentadoria. 

De acordo com o regulamento do Plano 
SEBRAEPREV, nos meses de junho e julho, os 
Participantes têm a oportunidade de reavaliar seus 
percentuais de contribuição e os Assistidos podem 
rever o percentual de recebimento de seus 
benefícios.

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$ 
3.341,10) - Valor de Referência Previdenciário. Valor 
atual de 1 VRP: R$ 222,74.

Já a Contribuição Voluntária Mensal é de caráter 
facultativo, sem contrapartida da Patrocinadora. Pode 
ser esporádica, não sujeita a limite máximo e com 
valor mínimo de 1 VRP; e mensal, com valores mínimo 
e máximo de 1% e 30% do Salário de Contribuição. 
Basta você acessar a área restrita do Portal 
SEBRAEPREV, definir o valor e imprimir o boleto.

Fique ligado nas comunicações do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. Nos próximos meses você receberá 
mais informações sobre como ter uma contribuição 
cada vez mais eficiente. 

PLANO SEBRAEPREV ALCANÇA 400 MILHÕES


