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O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

Uma década de desafios e conquistas 
10 ANOS

Com dez anos de funcionamento, o Sebraeprev obteve um crescimento exponencial desde o número de participantes, o 
patrimônio e sua rentabilidade. Atualmente, tem a adesão de 92% dos colaboradores do Sistema SEBRAE e conta com 7.107 
participantes de todo o país e o seu desempenho tem se mantido bem acima dos índices da Poupança, assim como do IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

No acumulado de dezembro de 2004 a dezembro de 2013, o SEBRAEPREV atingiu 144% de rentabilidade, o Ibovespa 
alcançou 97% e a Poupança 92%. Já a inflação(IPCA) ficou em 59%. O patrimônio está avaliado em cerca de R$ 400 milhões. 

O Plano de Previdência também tem a preocupação de reduzir as suas despesas. O custo administrativo por participante, 
que hoje é de R$658,51, está 24% menor que em 2011, e 34% inferior à média 
nacional dos fundos de pensão.  

A junção destes índices, a seriedade e o comprometimento com que o 
SEBRAEPREV é conduzido fazem com que o Plano, em apenas uma década, se 
consolide como uma referência no sistema nacional de previdência privada.

“Para quem como eu viu 
o Sebraeprev nascer, na 
época apenas uma boa 
ideia, hoje tem a 
felicidade de constatar o 
sucesso e o vigor dessa 
entidade  de previdência 
complementar. 
Previdência é pré-
vidência, o que exige 
inteligência, disciplina e 
capacidade de poupança. 
Parabéns a toda a 
família do Sebraeprev 
por esses primeiros 10 
anos de existência! 
Longa vida a todos!”

Adacir Reis - 
advogado e ex-
secretário de 
Previdência 
Complementar

HOMENAGEM

Parceiros do SEBRAE PREVIDÊNCIA homenageiam a Entidade

“O SEBRAE PREVIDÊNCIA completa 10 anos de 
atividade, contribuindo para o fortalecimento do 
sistema de previdência complementar do País e 
garantindo tranquilidade em relação ao futuro para 
todos os seus participantes.
A Trust, parceira desde 2008, se sente envaidecida 
por fazer parte dessa trajetória. Participamos de 
mudanças históricas na gestão desse Fundo, 
quando sua Diretoria optou por abandonar o 
outsourcing para trabalhar com o processamento 
e controle internos de todas as suas atividades. 
Implantamos o sistema de empréstimos. 
Realizamos a eleição via web para preenchimento 
dos cargos dos Órgãos Colegiados. Enfim, não 
foram poucos os desafios que enfrentamos juntos, 
mas porque os enfrentamos juntos e de forma 
determinada, colhemos os frutos dessa parceria 
produtiva. 
Parabéns ao SEBRAE PREVIDÊNCIA pelos 
resultados alcançados até agora. Desejamos poder 
acompanhar muitas outras décadas de sucesso!.”

Ayton Wintrich – Diretor da Trust

“ P a r a b e n i z a m o s  o  S E B R A E  
PREVIDÊNCIA e seus colaboradores 
pelo sucesso conquistado nesses 10 
anos de atuação, desejando que isso 
continue marcando a história dessa 
entidade.
Destaco que a BRAM – Bradesco Asset 
Management, como parceira desde 
sua constituição,  teve a oportunidade 
de acompanhar  a evolução do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, com ênfase 
numa filosofia de gestão que, além da 
busca pelos melhores resultados 
financeiros possíveis, também 
demonstra preocupação em contribuir 
na educação previdenciária de seus 
participantes.”

Fabio Masetti, superintendente 
comercial da BRAM Bradesco 
Asset Management 
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Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 4.354 empréstimos, 
totalizando R$ 63  milhões. Em dezembro de 2013 foram 105 operações 
com valor médio de R$ 14,5 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de dezembro/2013).

Benefícios

Pensão por Morte: 7 

Aposentadoria Antecipada: 46

Aposentadoria Normal: 48

Aposentadoria por Invalidez: 2 

Estatística dez/2013

Perfil da população de Assistidos

Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 552,68
R$ 13.182,03
R$ 3.739,83

R$ 385.202,89
103 

             R$ 397 milhões
Volume da Carteira de Investimentos

Ativos (6.386)

Assistidos (103)

Autopatrocinados
(319)

BPD (299)

7
.1

0
7

T
o

ta
l 
d

e
 P

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

INFORME

“Minha história como colaboradora do Sistema SEBRAE é recente, assim como meu 
conhecimento sobre Previdência Privada. Contribuo há 5 meses e desde que me inscrevi, 
passei a me interessar em conhecer outros tipos de investimentos e também entender e 
conhecer as alternativas que tenho para construir um futuro promissor. Meu grande objetivo 
é me aposentar com conforto e recursos, para usufruir tudo de bom que a vida pode oferecer. 
Com certeza o SEBRAE PREVIDÊNCIA será uma das ferramentas para meu sonho torne-se 
realidade.”

Isabel Cristina Guenther – SEBRAE/SC

PARTICIPANTE

SEBRAE PREVIDÊNCIA possibilita a realização  
de sonhos de colaboradora do SEBRAE/SC

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O primeiro passo para organizar sua vida financeira e 
conquistar qualidade de vida é definir e controlar todos os 
gastos, considerando sempre a renda mensal. Elaborar o 
orçamento doméstico é indispensável para trazer conforto 
para a rotina de vida. E para garantir maior tranquilidade no 
futuro, é indispensável que neste planejamento financeiro haja 
espaço para o investimento em uma Previdência 
Complementar. Pensando no seu futuro, o SEBRAEPREV lista 
algumas dicas fundamentais para que o seu orçamento 
contemple todas as suas necessidades. Confira!

Corte despesas e ajuste seu estilo de vida aos 
rendimentos.

Registre suas despesas. É importante registrá-las de 
forma minuciosa a ponto de identificar e descartar gastos 
desnecessários. 

Elimine excessos, mantenha apenas um cartão de crédito 
e uma conta bancária.

Ao fazer compras, faça uma lista por ordem de 
prioridade.

Se planejar a compra de um bem ou serviço, procure 
guardar dinheiro e pagar à vista.

Pague as contas em dia, evitando multas e juros. 

Ao quitar as dívidas, mantenha o plano de economia e crie 
o hábito de poupar.

Gaste apenas o que ganha. Porém, nunca comprometa 
100% da sua renda.

Pesquise preços e faça as contas antes de comprar bens, 
principalmente os de alto valor, que podem desequilibrar seu 
orçamento a médio e longo prazo.

Lembre-se: você pode viver muito! A primeira coisa para 
se ter em mente é que a nossa expectativa de vida está 
aumentando continuamente.  Aproveite os benefícios do 
Plano SEBRAEPREV.  

Organize sua vida financeira

Empréstimos Participantes

Rentabilidade das cotas 

Conservador: -1,02% 

Sebraeprev (Moderado): -0,26% 

Arrojado: -0,54% 
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