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Período de votação: eleição 2014

Processo Eleitoral 

Nome da Chapa O Nosso SEBRAEPREV

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVO

Chapa O Nosso Sebraeprev

O período de votação está chegando. Você, 
Participante ou Assistido do Plano SEBRAEPREV, 
escolherá os novos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
(membros representantes dos Participantes).

Para votar, é necessário utilizar a mesma senha 
de acesso restrito ao portal www.sebraeprevidenci-
a.com.br.

Por questões de segurança do processo, 
durante o período de votação, não será possível 
solicitar ou redefinir a sua senha de acesso à área 
restrita. Assim, para participar da votação,  solicite 

ou redefina a sua senha antes do dia 1º de dezembro.
Período de votação
Início: 1º de dezembro de 2014, às 11h (horário 

de Brasília)
Término: 4 de dezembro de 2014, até as 17h 

(horário de Brasília)
Resultado da eleição: 5 de dezembro

Conheça os candidatos no portal SEBRAE 
PREVIDÊNCIA www.sebraeprevidencia.com.br 
menu Eleições.

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Deliberativo

Propostas 

Ÿ Criação de um perfil de investimentos específi-
co para  os assistidos

Ÿ Simulador para portabilidade de empréstimos
Ÿ Uso de novos canais de comunicação com os 

participantes
Ÿ Opção facultativa por novo percentual de 

contribuição do participante
Ÿ Contribuição da contrapartida da patrocinado-

ra até 65 anos de idade
Ÿ Programa de preparação para aposentadoria
Ÿ Criação de Comissão de Relacionamento com 

os Participantes, assistidos e mercado. 
Ÿ Fortalecimento do papel dos gestores estaduais

“O plano de previdência complementar é um importante instrumento de política de recursos humanos, 
que deve ser fortalecido pela participação representativa dos empregados na busca da solidez do patrimô-
nio, aplicação das melhores práticas de gestão e melhoria contínua dos benefícios.” André Dantas, 

Sebrae/NA
Continua ->

Votação disponível na área restrita do portal, 

entre os dias 1º e 4 de dezembro

Eleição dos Conselheiros representantes dos 
Participantes - metade dos membros titulares e 

suplentes do CD e CF
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Nome da Chapa O Nosso SEBRAEPREV

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVO

Chapa O Nosso Sebraeprev

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Deliberativo

“Futuro, esta palavra traduz a essência do SEBRAEPREV, um instrumento que deve ter transparência, 
confiabilidade e principalmente a condição de contribuir para nossa vida melhor a partir de nossa contri-
buição e apoio de hoje. Agregar mais apoios, contribuições e fortalecer nossa previdência privada são 
necessidade e garantia, para que os nossos sonhos e expectativas encontrem um justo e bom futuro.” Luiz 

Antonio Rolim de Moura/PR

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOCOMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Fiscal 

“A previdência privada é um sonho de muitos, porém realidade para poucos. Veja que os empregados do 
Sistema SEBRAE são privilegiados, pois possuem o Sebraeprev. Vamos conhecer, entender e valorizar este 
Plano de Previdência Complementar que foi feito por nós para um futuro tranquilo para toda a nossa 
família.” Tereza Krauz, Sebrae/MS

“Planejar é uma forma de pavimentar o caminho do nosso futuro, quando nos acomodamos viramos reféns 
do próprio destino. Na minha opinião, o Sebraprev representa uma alternativa concreta e segura para 
transformarmos planos em realidade.” Alexandre Alves, Sebrae/PE

Mais informações: http://nossosebraeprev.wordpress.com/

Nome da Chapa O Nosso SEBRAEPREV

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVO

Chapa SEBRAEPREV + Perto de Você 

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Deliberativo

Propostas 

Ÿ Transformar o Sebraeprev em UM GRANDE 
AMIGO!

Ÿ UM GRANDE AMIGO se comunica melhor com 
você! Melhorar a comunicação do Sebrae 
Previdência, transformando-a em uma comu-
nicação ativa;

Ÿ UM GRANDE AMIGO está a seu lado nas horas 
difíceis! Ampliar os benefícios de auxílio-
doença e invalidez.

Ÿ UM GRANDE AMIGO quer sempre o melhor 
para você! Aumentar o valor da aposentadoria, 
a partir do aumento do limite máximo de 
contribuições da patrocinadora.

“É com muito orgulho e satisfação que participo da chapa + Perto de 
Você, pois, sendo Gestor do Sebraeprev no Estado de São Paulo, 
entendo as necessidades dos participantes e, com essa experiência, 
posso agregar valor em nossas propostas.” Osmar Bueno de Carvalho 

Júnior, Sebrae/SP

 “Caros, Participar do processo eleitoral do Conselho do Sebraeprev 
tem um significado especial para mim. A chapa vencedora, represen-
tante dos colaboradores, tem o papel de contribuir para o fortaleci-
mento do Sebraeprev ao realizar seu papel como parte interessada 
no êxito do instituto. A nossa chapa tem como principal motivação estar mais perto, dialogar e interagir 
com vocês, colaboradores fortalecidos e reconhecidos, para colaborar ainda mais com a gestão do nosso 
Sebraeprev. Para isso, queremos contar o voto e a confiança de vocês.” Etel Tomaz, Sebrae/NA

Continua ->

Conselheiros representantes 
dos participantes



Participantes Empréstimos

Investimentos

6.829 109 321 360 7.619
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 462 miR$ 462 miR$ 462 mi

Benefícios

6.067 = R$ 89 milhões

= R$ 3 milhões216

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em out/2014

Rentabilidade das Cotas

10,98%

9,53%

7,24%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.632,51

R$ 395.943,42
109

52
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

48
Aposentadoria 

Antecipada

7
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística out/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de outubro/2014).

NOVEMBRO DE 2014

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Superamos a Meta de 7.500 Participantes!  

Nome da Chapa O Nosso SEBRAEPREV

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOCOMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Deliberativo

"Eu aceitei participar dessa eleição porque acredito que a nossa chapa “Sebraeprev + perto de você” tem 
pessoas com esse perfil e comprometidas com a evolução da instituição.  Eu que participei da constituição 
do Sebraeprev, fazendo parte do seu 1º Conselho Fiscal, acompanho o quanto a instituição se consolidou, 
mas ainda pode evoluir muito. Podemos melhorar a comunicação para tornar o tema da previdência de 
fácil entendimento e as ações do Sebraeprev transparentes para os participantes. A criação de uma 
Ouvidoria é fundamental nesse processo. Podemos estabelecer metas e comparar nosso desempenho 
com outros fundos de previdência do mercado e de outras instituições similares à nossa."  Elizis Maria de 
Faria, Sebrae/NA.

COMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOCOMPONENTES QUE CONCORRERÃO AO CONSELHO DELIBERATIVOConselho Fiscal 

“Prezados colegas, é com grande satisfação que participo da composição da chapa SebraePrev + Perto de 
você. Destaco dois fatores importantes que me motivam a participar da gestão do Conselho Fiscal. O 
primeiro é poder utilizar a experiência que possuo junto a órgãos deliberativos e o segundo fator é o de 
atuar com responsabilidade e segurança em prol de uma causa comum a todos os colegas e funcionários 
das Unidades do Sebrae." Marcelo Palumbo, Sebrae/SP. 

Mais informações: www.facebook.com/sebraeprevmaispertodevoce

Chapa SEBRAEPREV + Perto de Você 

Aplicativo

Com o objetivo de estreitar o relacionamento 
com os participantes, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
acaba de lançar um aplicativo para celular e tablet. 
O aplicativo pode ser acessado nos aparelhos com 
sistema Android , Windows Phone e IOS (Iphone e 
Ipad) . Na primeira fase do apl icat ivo,  os 
participantes podem consultar os dados cadastrais,  
dados do P lano SEBRAEPREV,  ext rato 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 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA no celular 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).


