
Em seus 10 anos de existência, a solidez do 
Sebraeprev, foi motivo de celebração entre os 
participantes. A comemoração foi marcada pela 
realização de eventos entre gestores do plano, 
diretores das Patrocinadoras e colaboradores da 
instituição em todo o país. 

Celebração em todo o país

Para marcar a data de aniversário do Instituto, foi 
preparado um kit de divulgação enviado para todos 
os gestores no Brasil. Com posse do material, 
inúmeros estados reuniram seus colaboradores para 

divulgar informações sobre as questões previden-
ciárias.

E se passaram 10 anos...

CELEBRANDO 
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Kit divulgação teve banner e cartaz, edição especial do
jornal Sebraeprev Notícias e vídeo da jornalista e 
especialista em finanças, Mara Luquet

A data também foi lembrada nos Encontros Regionais da Diretoria de Administração e Finanças (DAF), 
realizada de 30 de janeiro a 1º de abril, nos estados do Paraná, Pará, Piauí, Goiás e Rio de Janeiro.  Na ocasião, 
gestores foram reconhecidos com a entrega de certificados pelo trabalho desenvolvido em seus estados.

 Os conselheiros do Instituto foram homenagea-
dos pelo trabalho realizado e celebraram as con-
quistas dos 10 anos da Entidade durante a 1ª reunião 
do Conselho Deliberativo deste ano, realizada no dia 
26 de março, em Brasília. 

Gestores comemoram aniversário do Instituto

Conselheiros são homenageados 
em Brasília

Celebração dos participantes no SEBRAE ES
Gestores do plano SEBRAEPREV da região NORDESTE
são homenageados no encontro da DAF

Conselho Deliberativo é homenageado
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O Instituto atingiu a maturidade e se transformou em um importante instrumento de 
atração e retenção de capital humano. Ao longo desses 10 anos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
passou por significativos processos de evolução, que o levaram a um crescimento dos 
ativos totais na ordem de 7,8%, atingindo R$ 399 milhões no final do ano passado. A 
rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos  de 144% foi superior aos rendimentos do 
Ibovespa (97%), da Poupança (92%) e da inflação medida pelo IPCA (59%). 

Em 2013, o Conselho Deliberativo tomou importantes decisões, como a 
implementação dos perfis de investimento, a nova modalidade de empréstimo � que 
atende um número maior de participantes, e a redução da taxa de carregamento de 3% para 
2%. Tudo isso, para proporcionar maior segurança no planejamento do futuro aos mais de 7 mil participantes 
do Plano SEBRAEPREV.                    José Claudio dos Santos - presidente do Conselho Deliberativo do Sebraeprev 

Editorial

Somos uma instituição jovem, em processo consistente e sustentável de capitalização. Possuímos sólidos 
e reconhecidos fundamentos de governança corporativa, que nos garantem metodologias e instrumentos 
de qualidade na gestão de investimentos e custos administrativos. Nosso custo por participante é hoje 36% 
inferior à média das entidades fechadas de previdência complementar. Com a mudança de sede, tivemos 
uma economia anual de cerca de R$ 260 mil, que automaticamente reverte em rentabilidade para o 
Participante. 

Em 2013, diversificamos nossa carteira, passamos a investir em Fundos de Investimento Imobiliário, outra 
interessante alternativa para investidores com perfil de longo prazo. Temos excelente relacionamento e o 
pleno apoio de nossas 30 patrocinadoras, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos nossos Gestores de 
Plano, sem os quais não teríamos alcançado os resultados aqui relatados.                                                    

                                                                                                                                   Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Conselho trabalha com comissões temáticas
Em 2013, como forma de contribuir mais efetivamente para o constante aprimoramento do Instituto, o Conselho 
definiu a criação de três comissões temáticas � Marketing e Comunicação; Investimento; e Orçamento e 
Contabilidade. Saiba mais sobre o trabalho dessas comissões. 

Comissão de Marketing e Comunicação (Clarice Maria Veras B. Villalba - Coordenadora, Jorge 
Cuauhtemoc Fernandez Rincon e Maria Eulália Franco ): �No decorrer do ano, a comissão 
envolveu-se com questões relativas à política e às ferramentas de relacionamento com o 
participante. Dedicou atenção ao reforço da comunicação do Sebraeprev, utilizando os canais 
de comunicação das patrocinadoras.  No final do ano foi o momento de apresentar a proposta 
que deu origem à campanha de celebração dos 10 anos, aprovada por unanimidade.�

Comissão de Planejamento e Orçamento (Airton Gonçalves Junior - Coordenador, Nelson 
Gomes V. Rocha, Elisandra Litaiff Leonardo, José Ricardo Mendes Guedes): �O ano de 2013 foi 
um ano desafiador para a Comissão. Em parceria com a Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
centramos nossos trabalhos na redução de despesas administrativas e na otimização dos 
custos dos projetos. O sucesso destas ações veio contribuir para a redução da taxa de Gestão 
Previdencial ( Carregamento ) de 3% para 2%, beneficiando todos os participantes. Também é 
importante ressaltar o nível de governança que alcançamos com o modelo de gestão apoiados 

por comissões temáticas que, em conjunto com a diretoria, estamos consolidando o SEBRAEPREV como um 
plano de excelência de gestão e resultados.� 

Comissão de Investimentos (José Paulo de A. Cunha - Coordenador, André Luis da Silva Dantas 
e Luiz Henrique Mendonça Barreto): �Em 2013, trabalhamos juntamente com a diretoria do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA na implementação dos Perfis de Investimento e na seleção dos Gestores 
dos Fundos Imobiliários. Além disso, para  adequar a estratégia de  alocação e propor a revisão 
da Política de Investimentos para o período 2014 � 2018, intensificamos as reuniões com os 
gestores de fundos para o melhor entendimento do mercado financeiro.�



03  SEBRAEPREV Notícias  

No mês de abr i l ,  o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
disponibilizará a versão eletrônica e completa do 
Relatório Anual de Informações 2013. O RAI traz 
dados sobre o crescimento do Plano SEBRAEPREV, 
rentabilidade, patrimônio, demonstrativos contábeis, 
acontecimentos mais relevantes, entre outras 
informações que devem ser acompanhadas pelos 
participantes. Conheça a seguir os números 
referentes ao RAI 2013. 

O PLANO SEBRAEPREV 

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES

Participantes

6.386 103 319 299 7.107
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

144%

97%

92%

59%

RENTABILIDADE

TAXA DE CARREGAMENTO e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

A  Taxa de Carregamento foi reduzida de 3% 
para 2%, em 2013. Quando da implementação 
do Plano SEBRAEPREV, a taxa era de 10%. As 
taxas cobrem as despesas administrativas para 
manutenção do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Taxa de Carregamento: 2% (no exercício de 2014)
A taxa incide mensalmente sobre as Contribuições 
Básicas.

Taxa de Administração: 0,80% (no exercício de 
2014). A taxa incide anualmente sobre o montante 
dos recursos garantidores.

CUSTO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPANTE

2011 - R$ 865,31

2012 - R$ 648,12

2013 - R$ 635,40

DESTAQUES DO ANO

Conheça as principais ações do ano de 2013. 

PERFIS DE INVESTIMENTO

Em 2013, a novidade foi a implementação dos Perfis 
de Investimento, possibilitando aos Participantes a 
escolha entre os perfis Conservador,  SEBRAEPREV 
(Moderado) ou Arrojado.  Dos participantes, 60% 
optaram pelo perfil SEBRAEPREV (Moderado), 30% 
pelo perfil Conservador e 10% pelo perfil Arrojado.

Para saber mais sobre cada perfil, acesse: 
www.perfilinvestsebraeprev.com.br.

ATIVOS TOTAIS
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R$ 399 mil

O ano de 2013 confirmou a trajetória evolutiva da 
situação patrimonial do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com 
crescimento dos ativos totais  de  7,8%. Em 10 anos 
de atuação, temos registrado um sólido crescimento 
de patrimônio e superação de metas (benchmark). 
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AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS E 
REDUÇÃO TAXA DE JUROS

Em 2013, o Conselho Deliberativo aprovou uma nova 
modalidade que permite ao Participante solicitar até 
quatro salários de contribuição, com taxa de 1,2% + 
IPCA ao mês e prazo de até 72 meses. Também foi 
autorizada a contratação de mais uma operação por 
Participante, o que possibilitou a redução dos 
encargos nos casos de renovação. 

As medidas tornaram a carteira de empréstimos 
uma modalidade relevante para o portfólio de 
investimentos do Plano, ao aliar baixo risco e melhor 
rentabilidade:  

MUDANÇA DE SEDE 

Em março de 2013 o SEBRAE PREVIDÊNCIA passou a 
ocupar novas e amplas instalações. Segundo 
orientação do Conselho Deliberativo, para redução 
de custos, o Instituto se instalou no 1º andar da sede 
antiga, situada na 515 Norte. 

Com esta  in ic ia t iva ,  nossos  custos  de 
manutenção e instalações foram reduzidos em cerca 
de R$ 300mil/ano, que chega aos participantes em 
forma de rentabilidade. 

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Em 2013, criamos o Espaço do Participante, duas 
salas exclusivas, confortáveis e equipadas para 
prestar atendimento personalizado, aconchegante e 
com mais qualidade. 

FÓRUNS SEBRAEPREV DE ECONOMIA 

Em 2013, instituímos os Fóruns SEBRAEPREV de 
Economia, uma frente específica de educação 
corporativa do Instituto para seus públicos 
estratégicos. 

As apresentações de cenários macroeconômicos 
que normalmente eram feitas nas reuniões do 
Conselho Deliberativo foram estendidas aos 

CAMPANHAS DE ADESÃO

O SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza campanhas junto aos 
empregados das Patrocinadoras para estimular novas 
adesões ao Plano SEBRAEPREV, informando sobre as 
características do Plano e o impacto no futuro das 
pessoas. 

Em conjunto com o atendimento feito pelo 
Instituto e pelos Gestores do Plano, encerramos o ano 
com 1.037 novos Participantes, chegando ao final de 
2013 com um nível de adesão de 92%.

Canal de atendimento 2013

Atendimento presencial 304

Atendimento telefônico 14.901

Atendimento eletrônico 23.703

Canal de atendimento 38.908

O COMPROMISSO DE EDUCAR

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária 
Sebrae Previdência � Planejar - teve sua edição de 
2013 aprovada pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC), pelo terceiro 
ano consecutivo. A aprovação torna dispensável o 
encaminhamento por meio impresso do Relatório 
Anual de Informações aos Participantes e Assistidos. 

Em 2013 foram realizadas 4 palestras de educação 
financeira com consultor contratado no mercado e 9 
palestras realizadas pela equipe do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, focadas no Sistema Previdenciário e no 
Plano SEBRAEPREV. Ao todo, foram realizadas 13 
palestras, superando a meta estipulada para o ano (9). 

Duas destas palestras foram patrocinadas pelo 
Banco do Bras i l ,  como reconhecimento à 
contribuição do Planejar para a geração de cultura de 
educação financeira e previdenciária no país. Além 
disso, o Banco patrocinou 33 consultorias financeiras 
individuais (realizadas no Amapá e no Amazonas). 

Acesse www.sebraeprevidencia.com.br e fique por 
dentro do seu plano de previdência.
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CONSELHO DELIBERATIVO (membros titulares): José Claudio dos Santos - presidente , Vitor Roberto Tioqueta – vice-presidente, 
Clarice Veras, Airton Gonçalves Júnior, José Paulo Cunha, Manoel Alexandre, Maria Eulália Franco e Nelson Luiz V. da Rocha.
CONSELHO FISCAL (membros titulares): Antonio Carlos – presidente, David Hulak – vice-presidente, Paulo Eduardo Arruda e
Leide Garcia Novaes Katayama. DIRETORIA EXECUTIVA: Edjair de Siqueira Alves (Diretor-presidente), Nilton Cesar da Silva (Diretor
de Seguridade) e George Alberto Cavalhães G. Mota (Diretor de Administração e Investimentos).

Conselheiros do Conselho Fiscal, aos Gestores do 
Plano SEBRAEPREV, dirigentes e gerentes das 
Patrocinadoras e de outros fundos de pensão. 

DESTAQUES DO ANO

Crescimento de 59%

Rentabilidade de 1,39% ao mês, 18,02% no ano

6,9% de participação na carteira de investimentos


