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Conselho Deliberativo altera Normas 

de Empréstimo a participantes
Em reun ião  ext raord inár ia  do  Conse lho 
Deliberativo foram analisadas as propostas de 
alterações das Normas para Concessão de 
Empréstimo. O presidente Evandro Nascimento 
falou sobre o tema. “Com o elevado nível de 
exposição, que já atinge mais de 9% dos 
investimentos, associado ao atual contexto da 
economia e pensando na poupança previdenciária 
dos Participantes foi necessária  a adoção de 
medidas que garantam o melhor risco/retorno 
desse importante segmento de investimento”, disse 
Evandro.

Sendo assim, o Conselho decidiu:

Ÿ Alterar as taxas dos empréstimos a Participantes 

nas Modalidades Pré e Pós-
Fixadas, que passarão a 
permitir apenas um contrato 
ativo, para:

Pré-Fixada: 2,0% ao mês.

Pós-Fixada: 1,5% ao mês + variação do IPCA

Ÿ Suspender por tempo indeterminado o 
empréstimo a Participantes na  Modalidade 
Especial, a partir do dia 1º de agosto de 2015.

Para proceder aos ajustes às novas normas de 
concessão e adequação dos sistemas corporativos, 
as contratações nas Modalidades Pré e Pós-Fixadas 
ficarão suspensas por até 20  dias.

Empréstimo 

O Sebrae SC tem todos os seus empregados dentro do Plano SEBRAEPREV. A 
informação sobre o nível de adesão foi dada pelo diretor Sérgio Fernandes Cardoso. 
“Acreditar e investir no Sebraeprev são as melhores e mais rentáveis formas de obter 
um futuro com dignidade. Num momento em que tanto se discute a viabilidade da 
aposentadoria estatal nós, do Sebrae/SC, atingimos 100% dos empregados 
assegurados pelo nosso plano de previdência”, comemora Sérgio.

Ao falar desse marco, o diretor destaca a importância do trabalho feito pelo Gestor 
Cláudio Nienkoetter: “Ressaltamos a contribuição especial do colega Cláudio que, 
como gestor do Sebraeprev em Santa Catarina, não mediu esforços para convencer e 
ajudar os colegas na adesão”. 

Cláudio entrou no Sebrae em 1975, quando trabalhou como contínuo, passando 
pelo almoxarifado, contabilidade e faturamento. Desde fevereiro de 1984 atua na área 
de Recursos Humanos. Sobre a sua atuação como Gestor do Plano, sempre tem 
apresentado com muito entusiasmo as vantagens do Plano SEBRAEPREV aos seus 
colegas de trabalho. Com os empregados que não faziam a adesão no início  da  
contratação, conversava pessoalmente, convencendo-os sobre o excelente 

investimento que é o SEBRAEPREV. 

Aos empregados de outras Patrocinadoras que ainda não são participantes do Plano SEBRAEPREV, Cláudio 
deixa um recado: “Com o plano de previdência o trabalhador acumula recursos para a realização dos seus 
projetos e a manutenção do seu padrão de vida na aposentadoria”. 

Somos 100% Sebraeprev! 

Educação financeira

Sérgio F. CardosoSérgio F. Cardoso

Cláudio NienkoetterCláudio Nienkoetter



Participantes Empréstimos

Investimentos

7.085 123 327 393 7.928
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 517 miR$ 517 miR$ 517 mi

Benefícios

7.415 = R$ 110 milhões

= R$ 3 milhões222222

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  jun/2015

Rentabilidade das Cotas

5,43%

5,12%

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

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.757,78

R$ 554.460,96
122

60
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

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

JULHO DE 2015

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

QUIZ

Falar sobre perfis de investimentos nem sempre é 
uma tarefa fácil. Pensando nisso, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA promoveu um QUIZ sobre o tema, 
durante o período de alteração dos perfis de 
investimentos e percentual de contribuição. Ao 
todo, 385 participantes responderam às perguntas. 
Desses, 11 foram contemplados no sorteio 
eletrônico. 

A participante Alana Correa ficou sabendo do 
QUIZ pelo portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, ela foi 
uma das sorteadas. “Aderi ao plano logo que entrei 
no  Sebrae/RS ,  em 2009.  Inc lus ive ,  faço 
contribuições voluntárias. Sempre sugiro aos novos 
colaboradores que contribuam pelo máximo 
possível. Além da contrapartida patronal, é uma 
maneira de poupar e ter um pouco mais de 
tranquilidade no futuro. Sobre o QUIZ, adorei. Achei 
uma maneira lúdica e divertida de testar meus 

conhecimentos sobre previdência e investimentos”, 
disse Alana. 

Acompanhe abaixo o resultado do sorteio. O 
sorteio  eletrônico foi realizado no dia 5, de forma 
eletrônica, pelo site Randon. 
Ÿ ALANA CORREA Sebrae/RS
Ÿ ANTONIO CARLOS PERONI DIAS Sebrae/RS
Ÿ HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS Sebrae/MG
Ÿ MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE 
Assistido
Ÿ MARCELA SILVA DE MORAES SOUZA Sebrae/AM
Ÿ MARCIA MARIA MENDES ABDALLAH Sebrae/MG
Ÿ MAURICIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR 
Sebrae/MG
Ÿ NELIO ANDERSON DA CUNHA SILVA Sebrae/SP
Ÿ RODRIGO RIBEIRO PEREIRA Sebrae/MG
Ÿ RUY GABRIEL SIQUEIRA MATOS Sebrae/MG
Ÿ VANESSA TORRES VAZ DE MELO Sebrae/MG

Resultado do QUIZ Perfil de Investimentos

2
0

14
 12,74%

10,03%
6,69%

Contribuições Voluntárias 

Quer potencializar o seu benefício de aposentadoria no futuro  e ainda ter a 
possibilidade de abater imposto no presente? Você pode realizar Contribuições 
Esporádicas. Ao realizar mais contribuições, você  tem mais subsídios para obter até 
12% de abatimento da renda tributável na Declaração de Imposto de Renda. Essa 
condição é direcionada a todos os participantes do Plano SEBRAEPREV: Ativos, 
Autopatrocinados, Assistidos e em BPD e que optam pela declaração completa. 

A Contribuição Voluntária Esporádica não é sujeita a limite máximo e tem valor 
mínimo de 1 VRP (R$ 257,38). Para realizar essa contribuição, basta gerar o boleto na 
área restrita do portal SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Contribuições voluntárias: aumento da reserva previdenciária e vantagem fiscal

Contato

Tome nota e não perca o vínculo com o plano de 
previdência  que pensa no seu futuro. 

AUTOPATROCINADOS E BPD
Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 18h. Sebrae 515 Norte, Brasília, 1º andar.
Atendimento telefônico: 61 3327-1669
A t e n d i m e n t o  e l e t r ô n i c o :  F a l e  C o n o s c o 
(www.sebraeprevidencia.com.br). 


