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Alterações na Política de
Investimentos aumentam limites
para ativos mais rentáveis

Você sabia? Os investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA são fei-
tos através dos maiores gestores do mercado (Bradesco, Itaú e BB). 
Ainda assim, no início de 2018, foi aprovada uma mudança no re-
gulamento dos Fundos Exclusivos Sebraeprev (FIC - Fundo de In-
vestimentos em Cota) que permitiu o acesso a outros gestores. A 
grande vantagem dessa estrutura é que o Instituto passou a contar 
com a expertise do Bradesco e do Itaú para selecionar os fundos de 
investimentos de mercado com os melhores históricos na relação 
risco x retorno.

A mudança foi realizada em consonância com o cenário econômico 
atual de queda na taxa de juros básica da economia (em patamar 
abaixo de 7,00% a.a.) e inflação sob controle – que imprimiu ao mer-
cado a necessidade de busca de ativos com expectativa de retorno 
melhores e riscos compatíveis.
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Perfil de Investimentos e 
Percentual de Contribuição 
podem ser alterados
até 31/07

Presença do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA no YouTube 
traz informação e educação 
ao participante

A importância de refletir 
sobre tempo, contribuição
e rentabilidade

Alteração no Regulamento do 
Plano SEBRAEPREV permite 
maior vantagem em casos de 

morte ou invalidez

No fim do ano passado, o Conselho Deliberativo aprovou ajus-
tes no texto do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, em 
especial o item que prevê a Paridade Contribuitiva para os 
Benefícios de Risco entre as unidades SEBRAE/UF e os Par-
ticipantes para custeio dos benefícios de morte e invalidez, 
a partir de 2018. A mudança atende às exigências legais da  
PREVIC – o órgão regulador dos fundos de pensão no país.
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Alterações na  
Política de 

Investimentos 
aumentam limites para 
ativos mais rentáveis

Continuação da capa...

TRANSPARÊNCIA

Todos os Participantes têm acesso à posição 

semanal de seus investimentos na área restri-

ta ao Participante, no próprio Portal do SEBRAE  

PREVIDÊNCIA na internet (www.sebraeprevidencia.

com.br/investimentos) e no aplicativo mobile da En-

tidade. Nesses canais é possível verificar a distribui-

ção do patrimônio por Perfil de Investimento (Con-

servador, Moderado e Arrojado) e por segmento de 

aplicação (renda fixa, renda variável, investimentos 

e fundos imobiliários, aplicações no exterior e em-

préstimos aos Participantes).

A rentabilidade dos Perfis é apresentada por sema-

na, mês e ano. A última cota calculada também faz 

parte das informações disponíveis, acompanhada 

de análise do mercado financeiro e perspectivas da 

semana. Tudo para dar mais transparência e permitir 

ao Participante o acompanhamento da gestão do 

seu patrimônio.

Editorial
Caro(a) Participante,

O SEBRAE PREVIDÊNCIA mantém, em linha com sua polí-

tica de transparência,  uma variedade de ações periódicas 

de comunicação e relacionamento com seus quase 8 mil 

participantes. Uma dessas ações é a edição do Sebraeprev 

Notícias, que tem o objetivo de garantir informação a todos 

os nossos participantes, permitindo o acesso, também, aos 

seus familiares.

Tivemos em 2017 importantes vitórias. A rentabilidade mé-

dia dos nossos investimentos foi de 

11,44%, enquanto entidades do mes-

mo porte registraram 10,88%. Esses 

números representam que ficamos 

5,1% acima da média. Vale registrar 

que todos os nossos Perfis de Investi-

mentos obtiveram ganhos reais acima 

da inflação do período. Enquanto isso, 

o patrimônio cresceu 14,5%, superando 

os R$ 767 milhões.

Em 2018, conforme previsto em nossa 

Política de Investimentos aprovada, pelo 

Conselho Deliberativo, para o período 2018 – 2022, teremos 

uma diversificação maior dos investimentos, aumentando a 

alocação em ativos de maior risco, de forma a buscar ren-

tabilidades maiores. Isso sem descuidar da segurança do 

plano, como a preservação do patrimônio, foco principal da 

gestão do Instituto, que vem sendo reconhecida pelos pró-

prios participantes em nossas pesquisas de satisfação.

Segurança é, também, o motivo pelo qual o Instituto está im-

plantando um Plano de Gestão de Continuidade de Negócios 

(PGCN), que combinará ações preventivas e de recuperação 

com objetivo de manter a integridade e a disponibilidade dos 

dados e serviços da Entidade no caso de eventualidades.

Cabe registrar a realização, no primeiro semestre de 2018, 

da II Feira da Previdência, que integra o nosso programa Pla-

nejar. Cerca de 600 pessoas participaram do evento, que 

contou com palestras sobre temas como economia, finan-

ças pessoais, custo do envelhecimento, preparação para 

aposentadoria, longevidade e bem-estar. Ao final, foram 

contabilizados mais de 700 atendimentos pessoais realiza-

dos, prova da real importância e utilidade da iniciativa que 

vem proporcionar educação financeira 

e previdenciária aos participantes.

Não podemos deixar de falar sobre a 

implementação das alterações do Re-

gulamento do Plano SEBRAEPREV. 

Importantes mudanças entrarão em 

vigor. Não deixe de acompanhar a ma-

téria que preparamos para você.

Em breve, essas iniciativas e as 

vantagens de contar com uma 

previdência complementar serão 

estendidas aos familiares de nossos participantes, que 

poderão aderir ao novo Plano Família, administrado pelo  

SEBRAE PREVIDÊNCIA. Uma grande oportunidade desen-

volvida com carinho e grande responsabilidade pelo Instituto 

para garantir um futuro seguro a toda sua família.

Boa leitura!

Edjair de Siqueira Alves

Diretor-Presidente

Portal tem novo espaço 
para o Planejar

Os participantes do SEBRAE PREVIDÊNCIA já podem contar 

com um importante parceiro que poderá ajudá-los na orga-

nização de suas finanças pessoais: o novo espaço do Pla-

nejar dentro do portal do Instituto.

Além do visual redesenhado e da nova organização, a área 

online do Planejar ganhou novo conteúdo, que traz não ape-

nas orientações mas também ferramentas realmente úteis 

para o dia a dia dos participantes. Vídeos, dicas, indicações 

de livros, revisões de aplicativos, planilhas de controle em 

Excel e também uma seção exclusiva para as crianças co-

meçarem a pensar e desenvolver sua relação com finanças.

Confira em www.sebraeprevidencia.com.br/novo-planejar
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Perfil de Investimentos e Percentual  de Contribuição podem ser alterados até 31/07

o seu Perfil de Investimentos e o Percentual de Contribuição ao 
como proceder para realizar as alterações, caso deseje.

Dependendo do momento de vida em que esteja, 
para você pode ser melhor optar por um perfil mais 
conservador ou mais arrojado. Assim, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA pode gerenciar os seus recursos de 
acordo com os seus objetivos. Contudo, avalie com 
muito cuidado a sua mudança, pois as Cotas dos 
perfis são distintas, haja vista que as rentabilidades 
esperadas e o risco associado de cada um são di-
ferentes.

Ao migrar o seu perfil, você estará comprando Cota 
do outro perfil, cujo valor poderá estar mais eleva-
do do que aquele em que você se encontra. Nesse 
caso, ocorrerá alteração da quantidade de Cotas, 
para mais ou para menos, referentes aos seus re-
cursos, uma vez que eles passarão a reger-se por 
novo valor de Cota – aquela vinculada ao novo perfil 
de investimentos escolhido. Isto é, se você migra 
para um perfil cujo valor da Cota seja superior ao 
do perfil em que você se encontra hoje, neste caso 
você terá o número de Cotas reduzido.

PERFIL DE INVESTIMENTOS

Como fazer a alteração do 
Perfil de Investimentos?

Acesse a área restrita do Portal do Instituto 
(www.sebraeprevidencia.com.br) com seu login e 
senha. Depois, siga o menu Contribuição > Termo 
de Opção de Investimento. A mudança pode ser 
realizada até o dia 31 de julho.

Importante: caso seja Participante Ativo, o Termo 
de Opção pelo Perfil de Investimentos poderá ser 
entregue ao Gestor do Plano SEBRAEPREV em 
sua Patrocinadora.

Ao optar por um perfil, 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.

VOCÊ SABIA?

Aumentando o seu percentual da Contribuição 
Básica ao Plano SEBRAEPREV, você incremen-
ta ainda mais a sua reserva previdenciária. Além 
disso, é possível também aderir às Contribuições 
Voluntárias Mensais – que, assim como a Básica, 
também são descontadas via folha de pagamen-
to 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 Carregamento – que atualmente é de 1,2% – e 
também contam para o benefício fiscal.

PERCENTUAL DE 
CONTRIBUIÇÃO

Como fazer a alteração do
Percentual de Contribuição?
Acesse a área restrita do Portal e faça a alteração 
no menu Contribuição > Alteração de Percentual. 
Antes, você pode utilizar o Simulador de Benefí-
cio para visualizar como ficará a sua contribuição 
mensal. Não esqueça que o prazo para a mudan-
ça vai só até o dia 31 de julho.

O Participante Ativo precisa entregar 1 (uma) via 
assinada ao Gestor do Plano SEBRAEPREV, cujo 
envio ao SEBRAE PREVIDÊNCIA é de respon-
sabilidade da Patrocinadora. Já o Participante  
Autopatrocinado precisa encaminhar 1 (uma) via 
assinada ao SEBRAE PREVIDÊNCIA para valida-
ção das informações.

A Contribuição Básica corresponde 
a um percentual inteiro entre 1% (um 
por cento) e 7% (sete por cento), a ser 
aplicado sobre o resultado da diferen-
ça entre o Salário de Contribuição e 15 

VRP (R$ 4.336,35) – Valor de Referência 
Previdenciário (VRP) adotado pelo Plano 
no valor atual de R$ 289,09. E você pode 

deduzir a contribuição no Imposto de 
Renda, caso faça a declaração comple-
ta, até o limite de 12% dos rendimentos 

brutos recebidos no ano.

SAIBA MAIS

De 1 de junho a 31 de julho será possível alterar
Plano SEBRAEPREV.  Veja a seguir
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Você conhece o nosso canal TV SEBRAE PREVIDÊNCIA 
no YouTube? Lá você encontra várias informações sobre 
o Plano SEBRAEPREV e a respeito de Educação Finan-
ceira e Previdenciária.

Vídeos sobre concursos culturais, eventos como a  
II Feira da Previdência e material direcionado ao público 
infantil são alguns dos temas abordados. Além de infor-
mação, você também pode tirar dúvidas com os vídeos 
informativos sobre empréstimos e institutos do Plano  
SEBRAEPREV, por exemplo.

Presença do SEBRAE PREVIDÊNCIA no YouTube  
traz informação e educação financeira e 

previdenciária ao participante

Alteração no Regulamento do Plano SEBRAEPREV 
permite maior vantagem em casos de morte ou invalidez

Continuação da capa...

Isso garante um benefício maior para o Participante e 

seus beneficiários em um possível sinistro, já que a Con-

tribuição de Benefício de Risco será recolhida também 

pelo Participante. Até então, no Plano SEBRAEPREV esta 

contribuição era recolhida apenas pelas Patrocinadoras.

Mas como isso funciona na prática?

Atualmente a Contribuição de Benefício de Risco corres-

ponde à aplicação do percentual de 0,1195% sobre a re-

muneração do Participante.

SEM A CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE
(situação atual)

Idade 25

Elegibilidade 60

Salário de Contribuição  R$ 8.316,67 

Contribuição Básica Participante  R$ 305,50 

Contribuição Básica Patrocinadora  R$ 305,50 

Contribuição Benefício de Risco 
(Patronal)  R$ 9,94 

Tempo Faltante em Meses 420

Valor das Contribuições Faltantes 
Patronais  R$ 128.310,00 

COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE
(situação com o novo Regulamento) 

Idade 25

Elegibilidade 60

Salário de Contribuição  R$ 8.316,67 

Contribuição Básica Participante  R$ 305,50 

Contribuição Básica Patrocinadora  R$ 305,50 

Contribuição Benefício de Risco 
(Patronal)  R$ 9,94 

Contribuição Benefício de Risco 
(Participante)  R$ 9,94 

Tempo Faltante em Meses 420

Valor das Contribuições Faltantes 
Patronais e Participante  R$ 256.620,00 

Veja um exemplo para um Participante hipotético com remuneração média de R$ 8.316,67:

Sem paridade, ocorrendo o sinistro (morte ou 

invalidez) aos 25 anos, ao saldo de reserva 

previdenciária do Participante será agregado o 

valor de R$ 128.310,00. Para que isso seja pos-

sível, a Patrocinadora recolhe ao Plano, men-

salmente, o valor de R$ 9,94 a título de Contri-

buição de Benefício de Risco.

Já com a paridade, o valor que será somado à 

reserva do Participante é o dobro do anterior, 

visto que nesta situação a apuração da quantia 

também considerará a Contribuição Básica do 

Participante.

Outra vantagem é que este valor do prêmio mensal é bem 

menor do que o praticado em seguradoras. Caso este 

mesmo Participante venha a contratar no mercado um 

seguro semelhante, o prêmio mensal poderá variar entre 

R$ 50,66 e R$ 88,71 dependendo da instituição (exemplo 

ao lado). 

É importante destacar a grande vantagem do benefício do 

Plano SEBRAEPREV. Com apenas R$ 9,94, o Participante 

de nosso exemplo contrata uma cobertura financeira de 

R$ 256.620,00 para os riscos de morte e invalidez – quan-

do, no mercado, seria necessário, no mínimo, desembolsar 

R$ 50,66. A implantação do novo Regulamento está previs-

ta para o 3º trimestre de 2018.

COBERTURA POR MORTE E INVALIDEZ

Seguradora Importância Segurada Prêmio

Seguradora 1

R$ 256.620,00

 R$ 88,71 

Seguradora 2  R$ 65,00 

Seguradora 3  R$ 50,78 

Seguradora 4  R$ 50,66 

SEBRAEPREV  R$ 19,88 

Contribuição de Benefício de Risco (Participante)  R$ 9,94 

Contribuição de Benefício de Risco (Patrocinadora)  R$ 9,94 

Contribuição Total  R$ 19,88 

Acesse youtube.com/sebraeprevidencia e confira!

II Feira da Previdência alcança mais de 600 pessoas

Público se dividiu entre os participantes que assistiram às palestras no auditório, 
por transmissão ao vivo e entre os que circularam pelos atendimentos nos stands.

Acesse www.sebraeprevidencia.com.br/iifeira
e confira fotos e vídeos da iniciativa!

Confira o relatório  
anual completo em 

www.rai2017sebraeprevidencia.com.br

Relatório Anual de Informações 

2017

Na semana em que diversas em-

presas, instituições financeiras, 

fundos de pensão e sociedade 

discutiram educação financeira, 

durante a 5ª Semana Nacional de 

Educação Financeira, o SEBRAE  

PREVIDÊNCIA realizou a se-

gunda edição da Feira da Previ-

dência, uma ação do programa  

Planejar.

Dividida em 2 dias, a Feira con-

tou com palestras, atendimentos  

presenciais e atividades interati-

vas para o público em geral, além 

de treinamento para os Gestores 

do Plano SEBRAEPREV.
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Por Onde Anda?
Adalberto Carvalho Pinheiro

Adalberto Carvalho Pinheiro foi colaborador do Sebrae AC por 

20 anos. Aposentado desde 2010, hoje mora na capital ser-

gipana e atribui essa mudança à complementação do bene-

fício de aposentadoria que recebe do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

 “Morar no Nordeste era um sonho antigo meu e da minha 

esposa. Se contássemos apenas com o que recebo do INSS, 

talvez não pudéssemos tê-lo realizado”, comenta.

Da época da ativa, Adalberto lembra com carinho. “Minha 

carreira no Sebrae começou quando a instituição ainda se 

chamava Centro de Assistência Gerencial (Ceag). Lá no Acre, 

atuei como Diretor Técnico por 4 anos, em 2 mandatos con-

secutivos, e como Diretor Financeiro por outros 2 anos”, diz. 

“Mas também fui Consultor na linha de frente do balcão de 

atendimento”, brinca.

Ao aposentar-se por tempo de serviço, passou a se dedicar 

mais à família e a aproveitar a vida, ao lado deles, com viagens 

e realizações pessoais. “Depois de tantos anos de trabalho, 

meu desejo era viver com mais tranquilidade quando aposen-

tado”, explica. Com os filhos casados, agora Adalberto vive 

com sua esposa em Aracaju, há 7 anos. “Hoje em dia só faço 

trabalhos voluntários ligados à igreja que frequento e viajo, 

principalmente para as praias do Nordeste”, completa.

A importância de refletir sobre tempo,
contribuição e rentabilidade

Como Participante do Plano  
SEBRAEPREV, você precisa estar 
atento(a) para a tomada de medidas 
certas e no tempo adequado para 
que possa ter o melhor benefício 

possível no futuro. Como ele é um 
plano em que o benefício é calcula-
do com base no seu saldo de conta 
individual, é importante que você 
reflita sobre o tripé tempo, contri-

buição e rentabilidade para traçar 
uma estratégia para a aposentado-
ria que considere o impacto de cada 
um desses elementos.

A regra é clara: quanto mais aportes, maior será o 
seu benefício no futuro. A Contribuição Básica pode 
variar de 1% a 7% do Salário de Contribuição e re-
cebe a contrapartida do empregador. Então, se você 
escolhe contribuir com 1%, a sua contrapartida pa-
tronal também será de 1%. Portanto, para maximi-
zar seu saldo de conta, opte por contribuir com o 
percentual máximo de 7% e, assim. obter o mesmo 
percentual de contrapartida patronal. 

Já a Contribuição Voluntária, além de ser funda-
mental para melhorar o benefício a ser concedido 
futuramente, apresenta inúmeras vantagens como 

isenção da taxa de carregamento, possibilidade de 
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda 
até o limite de 12% da renda bruta anual e você não 
precisa aguardar a evolução na carreira, podendo 
incrementar a sua reserva previdenciária já a par-
tir do recebimento do primeiro salário no SEBRAE. 
Estas contribuições podem ser baixas e diluídas 
no tempo (mensais) ou mais robustas (esporádi-
cas), aproveitando oportunidades como 13º salá-
rio e participação nos resultados. Conforme citado 
anteriormente, o tempo é um aliado importante, 
pois quanto antes começar maior será o montante  
acumulado.

CONTRIBUIÇÃO

TEMPO

É comum se desperdiçar esse 
primeiro elemento do tripé. Por 
dúvida ou falta de informação, de-
mora-se a tomar decisões, o que 
pode afetar os demais elementos. 
Por exemplo, fazer Contribuição 
Voluntária mensal por 25 anos 
certamente vai gerar um montan-
te considerável. Entretanto, de-
cidir fazer a contribuição apenas 
nos últimos cinco anos antes de 

se aposentar vai exigir um esforço 
financeiro muito maior para atingir 
o mesmo montante. Enfim, come-
çar cedo é a melhor forma de evi-
tar arrependimentos e fazer uma 
poupança robusta sem grandes 
sacrifícios. O tempo também pode 
potencializar o desempenho da 
rentabilidade. Use-o a seu favor! 
Acompanhe seu plano e aja nos 
momentos certos.

RENTABILIDADE

Esse último elemento é bastante represen-
tativo na formação do saldo de conta, pois 
deve responder pela maior parte dos recur-
sos. O efeito multiplicador da rentabilidade, 
aliado ao tempo, potencializa o valor das con-
tribuições.

Cabe ao SEBRAE PREVIDÊNCIA fazer a ges-
tão dos recursos na busca do melhor desem-
penho, observados os limites de riscos esta-
belecidos. Entretanto, você tem mecanismos 
para atuar e buscar a melhor relação risco x 
retorno para seu caso, escolhendo o perfil de 
investimentos mais adequado para seus ob-
jetivos.

Em síntese, quanto mais, melhor! Ou seja, 
quanto antes começar (tempo) e quanto mais 
somar (contribuições), maior a possibilidade 
de um melhor retorno (rentabilidade), o que re-
sultará em um maior benefício a ser recebido. 

Você pode acessar, de tempos em tempos, o Simula-
dor de Benefícios no Autoatendimento/Área Restrita 
do Portal para saber se suas escolhas ainda são ade-
quadas aos seus objetivos. Com ele, é possível pro-
jetar seu benefício considerando expectativa de ren-
tabilidade real de 5,5% a.a., a idade que pretende se 
aposentar e o nível de contribuição.

SIMULADOR DE RENDA
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Planos de Instituidores ampliam o alcance da 
previdência complementar

Plano Família, administrado 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

é oportunidade para familiares 

dos participantes do Plano 

SEBRAEPREV

Atualmente, pouco mais de 1% da população 
brasileira contam com um plano de previdência 
complementar, administrado por um fundo de 
pensão. Como forma de estender a possibilidade 
de uma aposentadoria mais tranquila a um nú-
mero maior de brasileiros, foi criada a categoria 
de planos de instituidores – em que sindicatos ou enti-
dades de classe, denominados de “instituidores” podem, 
por meio de convênio de adesão, instituir um plano de 
benefícios junto a uma entidade fechada de previdência 
que já esteja em funcionamento.

O plano FAMÍLIA que o SEBRAE PREVIDÊNCIA adminis-
trará será destinado aos familiares dos participantes do 

plano SEBRAEPREV até o 3º grau. O plano chegará com 
diversas vantagens competitivas em relação ao mer-
cado de previdência complementar, mesmo sendo um 
plano sem contrapartida patronal. Esse plano será um 
plano do tipo instituído.

Acompanhe as notícias no portal do SEBRAE  
PREVIDÊNCIA e fique sabendo dos próximos passos 
para o lançamento desse importante plano.

Resumo dos Investimentos (posição em 15/06/2018)


