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SEBRAE PREVIDÊNCIA supera
R$ 700 milhões de patrimônio

Participantes demonstram 
confi ança e segurança na
gestão do Plano SEBRAEPREV
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Responsabilidade: esse foi o principal ingredien-

te que levou o SEBRAE PREVIDÊNCIA a superar, 

em abril de 2017, os R$ 700 milhões em patri-

mônio em menos de 13 anos de existência. O 

patamar representa muito para um plano ainda 

jovem como o SEBRAEPREV – instituído em 2004 

– e refl ete a boa gestão dos recursos, que vem 

sendo realizada por uma equipe capacitada e 

comprometida com o interesse daqueles que 

constroem seu futuro com o Instituto.

“Esse crescimento é resultado de aplicações fi -

nanceiras feitas com as melhores práticas exis-

tentes no mercado, sempre precedidas de uma 

profunda avaliação dos riscos envolvidos”, pon-

tua Edjair de Siqueira Alves, diretor-presidente do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Continua na página 7
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Conselho Deliberativo: 

Evandro Santos Nascimento (NA) (Presidente)
Jose Ferreira de M. Neto (RN) (Vice-presidente)
Maristela de Oliveira França (MS)
José Gava Neto (PR)
Airton Gonçalves Junior (CE)
Manoel Antonio Vieira Alexandre (AB)
André Luis da SIlva Dantas (NA)
Nilton de Castro Barabosa (SP)

Conselho Fiscal: 

Tereza Fátima de Arruda Krauz (MS) (Presidente)
Alessandro Flavio B. Chaves (MG) (Vice-presidente)
Vitor Roberto Tioqueta (SP)
José Roberval C. da Silva Gomes (AL)

Em que pese o cenário conturbado política e economi-

camente que perdura há pelo menos 3 anos no país, 

a rentabilidade dos nossos investimentos tem sido su-

perada ano a ano.

 

Com efeito, alcançar um patrimônio de mais de R$ 700 

milhões em tão pouco tempo de existência é uma con-

quista que indica, claramente, o acerto da nossa políti-

ca de investimentos e a austeridade da administração 

do nosso Instituto seguindo diretrizes sempre alinha-

das com as melhores práticas de governança. 

 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA trabalha com o propósito de 

garantir segurança e tranquilidade ao futuro de todos 

os participantes, num ambiente ética e transparência, 

indispensável, e de aderência às leis e regulamentos 

pertinentes às atividades das entidades fechadas de 

previdência complementar.

 

Recentemente lançamos o Manual do nosso Programa 

de Compliance, que visa avaliar e mitigar os riscos de 

eventuais não conformidades, aperfeiçoando cada vez 

mais a segurança e assertividade das nossas opera-

ções. A iniciativa é pioneira no segmento de fundos de 

pensão e reforça a nossa posição de vanguarda quan-

to à proteção do Patrimônio, da credibilidade e da re-

putação do Instituto, em perfeita sintonia com crescen-

te demanda e exigência da nação pela observância e 

prática de  princípios e valores éticos. 

 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA segue comprometido em rea-

lizar a gestão dos recursos do Plano SEBRAEPREV de 

forma transparente, adotando as melhores práticas de 

governança e buscando sempre uma maior aproxima-

ção com você.

Evandro Santos Nascimento

Presidente do Conselho Deliberativo

Editorial
Prezado(a) Participante,

Com o objetivo de conhecer as expectativas e opiniões 

dos seus diversos públicos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA re-

alizou a sua 3ª Pesquisa de Satisfação ao fi m de 2016, 

em parceria com a Gestner – Gestão e Consultoria. Os 

resultados demonstraram, dentre outros índices, 100% no 

nível de satisfação dos Participantes Ativos e Assistidos do 

Plano SEBRAEPREV – considerando os percentuais de con-

cordância total (32%), concordância em grande parte (54%) 

ou concordância com restrições (14%) à afi rmação “Estou 

satisfeito com o SEBRAE PREVIDÊNCIA”. Também, 100% foi 

o percentual de recomendação do Instituto a um novo em-

pregado do Sebrae, por parte dos entrevistados.

Pesquisa revela nível de satisfação 
e de recomendação em 100%
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Em mais uma iniciativa do Planejar – Programa de Educação Finan-

ceira e Previdenciária, o SEBRAE PREVIDÊNCIA vai realizar de 8 a 12 de 

maio a I Feira da Previdência, em Brasília, na Sede do Sebrae Nacional. 

No evento, palestras e atendimentos presenciais serão realizados com 

o objetivo compartilhar conhecimento, tornando o universo da previ-

dência, fi nanças e saúde mais amplo e acessível aos empregados das 

Patrocinadoras e, também, ao público em geral. Acompanhe o resul-

tado da ação acessando o Portal www.sebraeprevidencia.com.br.  

Iniciativa do Planejar, I Feira da Previdência
acontece em Brasília

Participantes demonstram confi ança
e segurança na gestão do Plano SEBRAEPREV

Alexandre de Oliveira Ambrosini – Participante Ativo, colaborador do Sebrae 

na UAITS - Unidade de Acesso à Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade

“Sou participante desde o início das atividades do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Ter a 

garantia de uma aposentadoria fi nanceiramente tranqüila foi o que me moti-

vou a fazer minha adesão, visto que um complemento à previdência pública 

é fundamental para a manutenção da minha qualidade de vida. O investi-

mento no Plano SEBRAEPREV vale muito à pena, pois é uma reserva que vai 

me garantir conforto quando eu optar por atividades que já não sejam mais 

de cunho profi ssional, no futuro.”

Armando Pierro Junior – Autopatrocinado, ex-colaborador do Sebrae

“Sempre achei o Plano SEBRAEPREV bem administrado, assim como sempre fui bem atendido pela equipe do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA. Não à toa, optei por continuar Participante mesmo depois de me desligar do Sebrae, pois 

sabia da possibilidade de manter meu investimento como Autopatrocinado.”

Sueli Carvalho - Assistida, ex-colaboradora do Sebrae (onde autou por 30 

anos) e empresária

“Minha relação com o SEBRAE PREVIDÊNCIA é de acolhimento. Em todo 

momento que procurei atendimento, sempre fui bem tratada e tirei todas 

as minhas dúvidas. Aconselho aos jovens colaboradores do Sebrae que 

façam sua adesão ao Plano SEBRAEPREV o quanto antes. Afi nal, se a apo-

sentadoria pública é uma incerteza para quem já é aposentado, imagine 

para quem vai se aposentar daqui 20 ou 30 anos.”
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Junho e julho: Período de Alteração de Perfi l de Investimentos e Percentual de Contribuição
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Além de alterar o percentual da Contribuição Básica, os 

Participantes podem aderir a Contribuições Voluntárias 

Mensais. Assim como a Básica, elas também são descon-

tadas via folha de pagamento e podem representar um 

percentual entre 1% a 30% do Salário de Contribuição.

Apesar de não ter contrapartida da Patrocinadora, as 

Contribuições Voluntárias são isentas da Taxa de Carrega-

mento que atualmente é de 1,5% e também contam para 

o benefício fi scal.Tudo isso sem falar do aumento da sua 

reserva previdenciária.

Acesse a área restrita do portal 

www.sebraeprevidencia.com.br. 

Faça a alteração, caso queira, no 

menu Contribuição / Alteração de 

Percentual. Antes, você pode utilizar 

o Simulador de Benefício para visualizar como fi cará a 

sua contribuição mensal.

Ativos: O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assi-

nada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio ao SEBRAE 

PREVIDÊNCIA é de responsabilidade da Patrocinadora.

Autopatrocinados: O Participante Autopatrocinado pre-

cisa encaminhar 1 (uma) via assinada ao Instituto para 

validação das informações.

COMO FAZER A ALTERAÇÃO
DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO?

Você, enquanto Participante, passa por duas etapas impor-

tantes dentro do Plano SEBRAEPREV: 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 perfi l mais conservador ou mais arrojado.

Ao optar por um perfi l, o SEBRAE PREVIDÊNCIA não deixa de 

ter responsabilidade  sobre os investimentos dos recursos 

do Plano SEBRAEPREV. A Entidade continua como principal 

responsável pela execução dos investimentos do seu plano, 

bem como pelo pagamento dos 

seus benefícios futuros.

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

PERFIL DE INVESTIMENTOS

Pelo portal: www.sebraeprevidencia.com.br, na 

área restrita, no menu Contribuição / Termo de 

Opção de Investimento. Importante: O Termo de 

Opção pelo Perfi l de Investimentos poderá ser 

entregue ao Gestor do Plano SEBRAEPREV em sua 

Patrocinadora, no caso dos Ativos.

COMO FAZER
A ALTERAÇÃO
DO PERFIL DE 
INVESTIMENTOS?

Assistidos podem alterar percentual de recebimento do benefício e perfi l de investimentos

Os Participantes que recebem ren-

da mensal, equivalente à aplicação 

de um percentual entre meio por 

cento (0,5%) e dois por cento (2%), 

durante os meses de junho e julho 

poderão alterar o percentual de re-

cebimento do benefício.

A opção pelo percentual pode va-

riar de 0,5% (meio por cento) a 2% 

(dois por cento). Não havendo ma-

nifestação até o dia 31 de julho, será 

mantido, para o período seguinte, o 

mesmo percentual anteriormente 

escolhido.

Além do percentual de recebimen-

to, o perfi l de investimento também 

pode ser alterado. Vale lembrar 

que o perfi l Arrojado não está dis-

ponível aos Assistidos, somente 

o Conservador e o SEBRAEPREV 

(Moderado).

Caso seja feita alguma alteração, 

é obrigatório o reconhecimento da 

fi rma da assinatura em cartório. Os 

termos de alteração devem ser re-

cebidos pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA 

até o dia 15 de agosto, no endereço: 

SEPN Quadra 515, Bl. C, Loja 32, 1º 

andar, SEBRAE PREVIDÊNCIA / CEP: 

70.770-503 / Brasília – DF.

COMO ALTERAR?
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Acompanhe a seguir o que você precisa fazer, caso opte por qualquer alteração.

Os formulários estão disponíveis na área res-

trita do Portal www.sebraeprevidencia.com.

br, no menu Contribuição / Termo de Opção 

de Investimento / Termo de Percentual de 

Recebimento.

Que tal ver um panorama da sua reserva pre-

videnciária no Plano SEBRAEPREV? Com o “Meu 

Retrato”, isso é possível!

Acesse a área restrita do Portal do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA e confi ra a funcionalidade, que traz 

um resumo das suas contribuições e as da Pa-

trocinadora, bem como mostra o seu perfi l de 

investimento atual e a projeção do seu benefício 

futuro, dentre outras informações.

Pelo “Meu Retrato”, há também como acessar 

rapidamente o seu Extrato de Contribuições e o 

Simulador de Benefícios – ferramentas que faci-

litam o seu controle sobre o patrimônio que você 

tem construído com o SEBRAE PREVIDÊNCIA e o 

Plano SEBRAEPREV.

Acesse www.sebraeprevidencia.com.br, entre 

com seus dados de acesso na área restrita do 

Portal e confi ra!

Acesse “Meu Retrato” 
e confi ra um panorama 

da sua reserva 
previdenciária

A Contribuição Básica corresponde a um percentu-

al inteiro entre 1% (um por cento) e 7% (sete por cen-

to), a ser aplicado na parcela do respectivo Salário 

de Contribuição excedente a 15 VRP (R$ 4.169,55) 

– Valor de Referência Previdenciário (VRP) adotado 

pelo Plano no valor atual de R$ 277,97. E você pode 

deduzir a contribuição no Imposto de Renda, caso 

faça a declaração completa, até o limite de 12% 

dos rendimentos brutos recebidos no ano.

LEMBRE-SE!
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Os participantes ativos e assistidos, agora, podem ter mais de um 

contrato de empréstimo, desde que o saldo devedor não seja supe-

rior a 70% da reserva previdenciária e que tenha margem consigná-

vel. Essa medida tem como vantagem a não incidência do Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF) e da Taxa de Administração so-

bre todo saldo devedor, sendo apenas incidentes sobre o novo valor 

contratado.

A taxa de juros da modalidade pré-fi xada foi reduzida de 2% para 

1,5%, enquanto a da modalidade pós-fi xada, caiu de 1,5% + IPCA 

para 1,2% + IPCA. 

Cabe lembrar que a modalidade especial, que estava suspensa 

temporariamente, foi cancelada defi nitivamente, mas os contratos 

vigentes nessa modalidade permanecem inalterados.

Empréstimos têm juros reduzidos 

Você sabia que o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem algumas 

das taxas administrativas mais baixas dentre os fundos 

de pensão brasileiros?De acordo com o estudo “Raio X 

da Previdência Complementar Brasileira”, da ABRAPP – 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previ-

dência Complementar, a média das taxas praticadas pelo 

segmento nos Planos com a mesma característica do Pla-

no SEBRAEPREV (ou seja, de Contribuição Defi nida – CD), 

são as seguintes:

Taxas administrativas do SEBRAEPREV 
são algumas das menores do segmento

Taxa
Entidades 
Fechadas

Entidades 
Abertas

Taxa de Carregamento 3,89% 2,50%

Taxa de Administração 1,04% 1,37%

Taxa
SEBRAE 

PREVIDÊNCIA

Taxa de Carregamento 1,5%

Taxa de Administração 0,8%

Já as do SEBRAE PREVIDÊNCIA são:

Modalidade Antes Depois

Pré-fi xada 2% 1,5%

Pós-fi xada 1,5% + IPCA 1,2% + IPCA

Desde 2009, o Instituto segue numa trajetória de queda 

da Taxa de Carregamento. Hoje, o percentual praticado 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA é 61% inferior à média da Pre-

vidência Fechada e 40% inferior à média da Previdência 

Aberta.

A exemplo da Taxa de Carregamento, a Taxa de Admi-

nistração também vem em trajetória de queda desde 

2011, fi xando-se em 0,8% a partir de 2013. Com isto, o 

percentual praticado pelo Instituto permanece 23% in-

ferior à média da Previdência Fechada e 42% inferior à 

média da Previdência Aberta.

Cabe lembrar que as taxas administrativas são cobradas 

para cobrir os custos de operação do Instituto na admi-

nistração do Plano SEBRAEPREV. A de Carregamento in-

cide apenas sobre as contribuições básicas (sem incidir 

sobre as Contribuições Voluntárias e de Serviço Passa-

do), enquanto a de Administração incide sobre o mon-

tante dos recursos garantidores para a cobertura das 

despesas administrativas, sendo calculada diariamente.
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Continuação da capa

Uma evidência do fato é a rentabilidade bruta de todos os 

perfi s de investimentos em 2016 – ano marcado por tur-

bulências político-econômicas no país –, que foi superior 

àquela de 2015.

SEBRAE PREVIDÊNCIA supera
R$ 700 milhões de patrimônio

Perfi l 2016 2015

Conservador 14,29% 13,26%

SEBRAEPREV (Moderado) 13,41% 12,49%

Arrojado 11,41% 9,69%

“Todo o trabalho realizado, em conjunto, pelos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, pela Comissão de Investimentos e 

pela Diretoria Executiva nos levou a superar essa marca 

histórica em tão pouco tempo”, celebra Edjair.

Mesmo em uma avaliação de longo prazo, é possível notar 

que as boas práticas de governança corporativa adotadas 

Ao celebrar esse marco, o SEBRAE PREVIDÊNCIA reforça 

que permanecerá fortalecendo, cada vez mais, a sua go-

vernança, de forma a honrar a confi ança de seus partici-

pantes num futuro garantido e protegido.

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA não são recentes. Nos últimos 11 

anos, por exemplo, a rentabilidade bruta acumulada do 

Perfi l SEBRAEPREV (Moderado) foi de 229,33% – mais eleva-

da que o observado no acumulado do CDI (índice de mer-

cado utilizado como comparação).

229,33%

225,95%

CDI

Moderado - Rentabilidade Bruta

0,00%
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100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Relatório Anual de Informações 2016:
fi que por dentro das ações do Instituto

Já está disponível para consulta o Relatório Anual 

de Informações (RAI) que apresenta as informações 

gerenciais de previdência e de investimentos do SE-

BRAE PREVIDÊNCIA durante o exercício de 2016. Além 

de atender às exigências legais, o documento traz o 

desempenho, as estratégias e os procedimentos que 

nortearam as ações do Instituto no período. Acesse 

www.sebraeprevidencia.com.br/rai2016 e confi ra!

“O Conselho Fiscal trabalhou em 2016 com o propó-

sito de efetivamente exercer o seu papel, ou seja, dar 

respaldo ao Conselho Deliberativo e segurança aos 

participantes com relação às ações, procedimentos e 

controles realizados pelo Instituto. Isso claro no nosso 

Parecer”, comenta a Presidente Tereza Krauz.

Nesta edição, o 

tema do Relatório 

é “SEBRAE PREVI-

DÊNCIA na palma 

da sua mão”, uma 

vez que hoje – por 

meio do Portal, do 

app SEBRAEPREV, 

da presença no Fa-

cebook e de inicia-

tivas como o “Meu Retrato”, entre outras – é possível 

estar conectado à Entidade com o simples toque dos 

dedos, seja via smartphone, tablet ou desktop. O que 

se traduz em transparência com mais praticidade, 

comodidade e modernidade.



SEBRAEPREV Notí cias

888

Além das contribuições normais 

mensais, o participante do Plano 

SEBRAEPREV pode realizar contri-

buições voluntárias. Além do efeito 

positivo sobre a sua reserva, que é 

ampliada mais rapidamente, essas 

contribuições podem ajudar no me-

lhor aproveitamento da vantagem 

fi scal oferecida pelo plano – afi nal, 

os participantes podem abater, na 

declaração de ajuste anual do Im-

posto de Renda, todas as contribui-

ções feitas à previdência privada, 

até o limite de 12% da remuneração 

bruta recebida ao longo do ano. 

Para aproveitar essa vantagem, é 

preciso comparar o total estima-

do de suas contribuições normais 

no ano com o valor equivalente a 

12% de sua remuneração bruta no 

mesmo período. Se o total de con-

tribuições normais for inferior, basta 

fazer contribuições voluntárias até 

esse valor limite para aproveitar ao 

máximo a vantagem fi scal do Plano 

SEBRAEPREV.

Para ajudar no cálculo, o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA disponibiliza o Simu-

lador de Benefício Fiscal no Portal 

www.sebraeprevidencia.com.br. 

Acesse e confi ra!

Aproveite o benefício fi scal do seu plano!

E na hora de fazer a sua contribuição voluntária, lembre-se:

• Contribuição Voluntária Mensal

O valor da contribuição deve ser o equivalente 

a um percentual entre 1% e 30% do Salário de

Contribuição. 

• Contribuição Voluntária Esporádica

O valor mínimo é de 1 VRP (R$ 277,97) e pode ser 

feita por meio de pagamento de boleto avulso, 

disponível na área restrita. 

Ambas as contribuições voluntárias não contam 

com a contrapartida da patrocinadora. Por outro 

lado, são isentas da Taxa de Carregamento (que 

atualmente é de 1,5%).

Você sabia que é possível saber uma estimativa 

do valor do seu benefício complementar depois de 

aposentado(a)? Com o Simulador de Benefícios do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA você pode planejar melhor o 

seu futuro, avaliando a possibilidade de alterar o 

seu percentual de contribuição sempre que esta op-

ção estiver disponível.

Acesse-o pelo menos uma vez ao ano e verifi que se, 

com as contribuições feitas atualmente, sua apo-

sentadoria será satisfatória. Caso contrário, simule 

a alteração do seu percentual de contribuição ou a 

realização de contribuições voluntárias mensais ou 

esporádicas. Desta forma, você ajusta o valor do 

seu benefício futuro às suas expectativas.

Simulador de Benefícios: uma importante 
ferramenta para o seu futuro

ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

Todo ano, nos meses de junho a julho, é possível solicitar a alteração do seu percentual de contribuição 

ao Plano SEBRAEPREV, conforme citado nas páginas 4 e 5 desta edição do SEBRAEPREV Notícias.




