
 Alteração de percentual de contribuição
Período para alterar percentual começa em 1 junho e 

vai até o dia 31 de julho.
° de 

  Pág.3

Saiba mais sobre o Perfil de Investimentos
 Acompanhe a série de reportagens que irá trazer 

informações sobre o assunto. Pág.4
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SEBRAE PREVIDÊNCIA 
completa oito anos
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Luiz Barreto

José Cláudio dos Santos

No dia 2 de fevereiro o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA comemorou oito anos de 
fundação. O trabalho de qualidade, 
confiança e transparência resultou no 
reconhecimento dos Participantes, que 
aproveitaram a data para expressar sua 
satisfação, através de telefonemas, e-mails e 
redes sociais. 

O presidente 
do Sebrae Nacional, Luiz 
Barreto, parabenizou o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
citando a sua importân-
cia para os colabora-
dores.     “O SEBRAE 
completa 40 anos de 
atividades e há oito os 
funcionários contam 

com o SEBRAEPREV. O subsídio oferecido  
representa um reconhecimento pelo 
trabalho decisivo dos nossos colaborado-
res pelo desenvolvimento da micro e 
pequena empresa”, comentou.

Além das comemorações, a data 
também serviu para falar sobre as 
estratég ias  de  cresc imento, que 
fortalecerão ainda mais o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, como a comunicação e 
maior proximidade com os Participantes. O 
presidente do Conselho Deliberativo da 
entidade, José Cláudio dos Santos, ressaltou 
a importância da expansão.

“O SEBRAEPREV ainda deve 
crescer e tem estratégias significativas para 
os próximos anos, uma delas é o plano para 
dependentes. Também devemos pensar 
numa reconfiguração dos nossos fundos de 
investimentos em função das questões na 
economia mundial e que podem a qualquer 
momento interferir na rentabilidade. 
Também precisamos incrementar de forma 
bastante enfática a questão da comunica-

ção, da aproximação com 
os participantes para que 
tenham maior entendi-
mento e maior compre-
ensão do que o Plano 
representa para todos os 
c o l a b o r a d o re s  d o  
sistema”, explicou o José 
Cláudio dos Santos.
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Entenda o regime de tributação Progressivo e Regressivo
Ao iniciar suas contribuições ao Plano SEBRAEPREV, o Participante deve escolher 

entre os regimes de tributação Progressivo ou Regressivo. Isto deverá ser feito para o 
cálculo do Imposto de Renda sobre os benefícios e resgates que serão recebidos. A 
escolha tem caráter definitivo e não poderá ser alterada, devendo ser formalizada até o 
último dia útil do mês seguinte à adesão ao Plano, conforme dispõe a Lei 11.053/04. 
Caso a definição não seja feita até a data limite, presume-se a opção pelo tipo 
Progressivo. A não manifestação é de responsabilidade do Participante. Confira as 
diferenças abaixo:

►Utilizado no cálculo convencional do Imposto de Renda na fonte - com ajuste na 
declaração anual, cujas alíquotas são crescentes de acordo com as faixas de 
incidência do imposto;

►No caso de resgate de contribuições, aplica-se a alíquota de 15% a título de 
antecipação do imposto devido, compensável na declaração anual;

►No caso de pagamento de benefícios, é aplicada a seguinte tabela:

►Utilizado para cálculo de IR exclusivo na fonte - sem ajuste na declaração anual;

►Nessa opção é levado em conta o prazo acumulado dos recursos que não é igual ao 
prazo de filiação ao plano;

►Cada contribuição ao plano faz “aniversário”. Por exemplo, para chegar à alíquota de 
10%, é preciso que todas as contribuições completem 10 anos. A contagem do prazo 
de acumulação continua mesmo depois do início do recebimento do benefício de 
aposentadoria;

►Para efeito de resgate será aplicada uma fórmula para apurar o prazo de acumulação, que 
é conhecida como PEPS (primeiro aporte a entrar é o primeiro a sair).

Definir qual regime de tributação é mais vantajoso, deve ser uma avaliação pessoal 

e exclusiva do Participante. Os pontos mais relevantes a serem considerados são: o 
prazo de acumulação dos recursos, o tempo de permanência no Plano, o valor do 
benefício estimado, a forma e o prazo de recebimento do benefício ou do resgate, a 
renda total recebida na aposentadoria e os possíveis abatimentos da renda tributável.

Progressivo

Regressivo

Renda (R$) Alíquota do IR (%)

Até 1.637,11

De  até 2.453,50

De  até 3.271,38

De 3.271,38 até 4.408,65

Acima de 4.4087,65 

1.637,11

2.453,50

0

7,5

15

22,5

27,5

Prazo de acumulação dos recursos Alíquota definida na fonte

Até 2 anos

Superior a 2 e inferior ou igual a 4 anos

Superior a 4 e inferior ou igual a 6 anos

Superior a 6 e inferior ou igual a 8 anos

Superior a 8 e inferior ou igual a 10 anos

Superior a 10 anos

35%

30%

25

20

15

10

%

%

%

%

Valor da Dedução (R$)

0

122,78

306,80

552,15

756,53
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Espaço do Participante

“Não sabemos do nosso 
futuro, por isso, é sempre 
bom deixar para a família 
alguma coisa que a  ampare 
d e  a l g u m a  f o r m a .  

Futuramente terei um rendimento que será 
adicionado a minha aposentadoria para ter um 
padrão de vida melhor. Quando saímos da ativa, 
temos uma perda. Para que ela não seja tão 
forte, a previdência complementar ajuda muito. 
Para o jovem que está entrando agora no 
Sistema SEBRAE sugiro que comece o quanto 
antes, pois terá uma grande vantagem entrando 
numa empresa que tem uma visão de futuro 
para os seus colaboradores. ”

“Achava o SEBRAEPREV muito distante, difícil de entender.  Mas, 
os emails enviados contando as novas possibilidades me 
estimularam a ir até a sede do SEBRAE Previdência. Fiquei muito 
satisfeita em ser recebida pelo presidente em pessoa, afinal, em 
qual instituição estaria disponível para me receber, responder as 
dúvidas e me tranquilizar? Achei o presidente muito acessível. 

Saí de lá tranquila, sabendo que posso continuar, que é uma coisa boa pra minha 
vida, ainda mais estando perto de me aposentar. Temos que nos preparar para o 
futuro, pois estamos acostumados com um padrão de vida e ao chegar a 
aposentadoria podemos perder este padrão. No entanto, se temos disponível 
uma instituição que nos ajudará a manter o padrão devemos investir nisso.
Quem está entrando agora no Sistema SEBRAE deve entrar para o 
SEBRAEPREV. Tenho amigos que hoje já recebem sua aposentadoria e estão 
muito satisfeitos. Precisamos pensar no futuro e não deixar para depois, pois 
começando agora o valor da contribuição é baixo e o dinheiro será bem 
administrado por uma Instituição séria.”

Participante Elegível: de Brasília/DF, está 
no plano desde 02/2005. 

Manuel Antônio Nunes - SEBRAE NACIONALFátima da Costa - SEBRAE NACIONAL

Este espaço é seu. Envie sua história para comunicacao@sebraeprev.org.br

Participante Ativa: de Brasília/DF, está no Plano desde 12/2004.

ED
ITO
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Divulgado Relatório Anual de Informações 2011 

Edjair de Siqueira Alves - Diretor-presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibilizou a versão eletrônica do Relatório Anual de Informações no site 
, na área Documentos/Relatório Anual. O relatório traz o balanço da Entidade 

referente ao exercício de 2011 e destaca as ações sobre as áreas de Governança, Seguridade e Investimentos, 
bem como os demonstrativos contábeis.  A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 
PREVIC, dispensou a nossa Entidade de encaminhar o relatório por meio impresso.  A dispensa é resultado da 
aprovação do Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA.  A 
versão eletrônica representa uma redução de gastos com postagem, uma diminuição significativa no uso de 
papel e nos custos de impressão. 

Esta edição do SEBRAEPREV Notícias traz como destaque a primeira série a respeito dos perfis 
de investimentos. O tema será abordado nas próximas edições e no portal Planejar. Outra informação 
importante é o período para a alteração de percentual de contribuição que acontece todos os anos. O 
resultado da enquete que levantou o que os Participantes querem ler no informativo é divulgado. Sobre o 
regime de tributação, apresentamos as diferenças entre as tabelas Progressiva e Regressiva. 

www.sebraeprev.com.br

Participantes querem saber mais sobre o Plano SEBRAEPREV
O SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou uma pesquisa, por 12,5% a 22,5% do total dos recursos existentes – atualmente 18%. 

meio de enquete, entre os dias 8/02 e 12/03, no site da Entidade.  A Política de Investimentos determina também que o 
O objetivo principal era saber o que os Participantes esperam ler benchmark para aplicações em Renda Variável é o IBrX, índice que 
no SEBRAEPREV Notícias.  Ao todo, foram 631 votos divididos mede o retorno das 100 ações selecionadas entre as mais negociadas 
em alternativas, ou seja, 223 pessoas querem ler matérias na BM F BOVESPA, em termos de número de negócios e volume 
referentes ao Plano, 158 pessoas preferem ler dicas sobre financeiro. “Assim, a rentabilidade de 10% auferida no segmento de 
educação financeira, 145 opinaram em informações sobre as Renda Variável terá como reflexo rendimento de aproximadamente 
tabelas Regressiva e Progressiva, 74 votaram em saúde e qualidade 1,8% para o Plano (10% x 18%), da mesma forma se a rentabilidade 
de vida, enquanto 13 são adeptos às entrevistas com diretores ou for negativa o impacto seguirá a mesma proporção”, explica George.
Participantes. Os 18 restantes sugerem outros assuntos. Esse tipo 
de pesquisa possibilita saber quais os temas mais interessantes 
para os Participantes do Plano SEBRAEPREV e, consequentemen-
te, produzir um material útil para todos. 

Um dos temas solicitados pelos participantes da enquete 
é sobre o Plano SEBRAEPREV, mais especificamente a respeito da 
evolução da Bolsa de Valores e como repercute no Plano. O 
questionamento é: Por que a Bolsa rende 10% e o rendimen-
to do SEBRAEPREV não acompanha esse percentual?

Para entender, é importante ressaltar que a Política de 
Investimentos da Entidade, em atendimento à legislação, prevê que 
os recursos devem ser aplicados de forma diversificada como 
forma de mitigar os riscos. George Mota, diretor de 
Administração e Investimentos, diz que as aplicações em Renda 
Variável (Bolsa) devem corresponder a um percentual que vai de 

&

2%

23%

35%
3%

12%

25%

Entrevistas com diretores e/ou
Participantes

Informações sobre as Tabelas
Regressiva e Progressiva

Informações sobre o seu plano de
previdência

Outros assuntos[input]

Saúde e qualidade de vida

Dicas sobre educação financeira

O que os Participantes esperam ler no SEBRAEPREV Notícias: 
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Conheça o seu representante

Entre os dias 1º de junho a 31 de julho, os período de alteração para aderir a contribuições voluntárias 
Participantes Ativos e Autopatrocinados poderão alterar o mensais, aumentando assim a sua reserva e garantindo uma 
percentual das contribuições Básica, Voluntária Mensal e de aposentadoria ainda mais tranquila. 
Serviço Passado, conforme estabelecido no Regulamento do 
Plano SEBRAEPREV.

A Contribuição Básica corresponde a um 
percentual inteiro entre 1% (um por cento) e 7% (sete por 
cento), a ser aplicado na parcela do respectivo Salário de 
Contribuição excedente a 15 VRP (R$ 2.922,30)  - Valor de 
Referência Previdenciário – referência adotada pelo Plano 
pelo Plano no valor atual de R$ 194,82.

Já a Contribuição Voluntária Mensal é de caráter 
facultativo, sem contrapartida da Patrocinadora. Pode ser 
esporádica, não sujeita a limite máximo e com valor mínimo 
de 1 VRP; e mensal, com valores mínimo e máximo de 1% e 
30% do Salário de Contribuição.

Nilton Cesar, diretor de Seguridade, alerta sobre a 
importância de acompanhar a evolução da reserva 
previdenciária. “Muitos Participantes não acompanham o seu 
saldo de contas. Ter esse controle é muito fácil, basta acessar 
o site, entrar em Acesse seu Plano e clicar em Extrato”, 
explica. 

O Participante também tem disponível o Simulador 
de Benefício. Essa ferramenta deve ser utilizada pelo menos 
uma vez por ano. Esse acompanhamento permite a 
realização de contribuições cada vez mais eficientes por 
apresentar uma estimativa de valores de benefício. Além 
disso, o simulador serve para visualizar como ficará a sua 
contribuição mensal.  

É fundamental a utilização do simulador. “Caso o 
valor do benefício não esteja adequado às expectativas do 
Participante, ele pode realizar contribuições esporádicas e, 
se for o caso, aumentar o seu percentual de contribuição”, 
explica Nilton Cesar.

Os participantes também podem aproveitar o 

Aproveite o período e tenha uma contribuição cada 
vez mais eficiente
Em Acesse seu Plano, veja o que é necessário:
- Para saber como ficará a sua contribuição mensal, acesse o 

Simulador de Benefício e simule as opções de percentual. 
- Decidido qual o melhor percentual, faça a alteração em 

Alteração de Percentual. 

O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assinada ao 
Representante do plano SEBRAEPREV, cujo envio ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da Patrocinadora.
O Participante Autopatrocinado precisa encaminhar 1(uma) via 
assinada ao SEBRAE PREVIDÊNCIA para validação das informações.
Obs: o percentual de contribuição só será alterado após o 
recebimento do termo no SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Alteração de percentual de contribuição 
Período para alterar percentual começa em junho e vai até o dia 31 de julho 1º de 

Nome: Maria de Jesus Sousa de 
Oliveira

Função: Analista Técnica
Onde Trabalha: Sebrae/RR

Desde quando: 2008
Contatos: (95) 2121 8070 

maria.oliveira@rr.sebrae.com.br

Nome: Roberto Mesquita de 
Carvalho Filho

Função: Gestão de Pessoas
Onde Trabalha: Sebrae/PI

Desde quando: 2003
Contatos: (86) 3216 1338 
roberto@pi.sebrae.com.br

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Números do
SEBRAE PREVIDÊNCIA

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

INVESTIMENTOS

• Ativos: 5.365

• Autopatrocinados: 260

• BPD - Benefício Proporcional Diferido: 179

• Assistidos: 80

• Total: 5.884 (fev/2012)

• Pensão por Morte: 2

• Aposentadoria Antecipada: 40

• Aposentadoria Normal: 37

• Aposentadoria por Invalidez: 1

• Volume da Carteira de Investimentos: R$ 322 

milhões (mar/2012)

• Rentabilidade (das cotas): 10% nos últimos 

12 meses

Assistidos  
Alteração de Percentual de Recebimento

Já os Assistidos do Plano SEBRAEPREV podem 
alterar o percentual de recebimento do benefício. O prazo é o 
mesmo: durante os meses de junho e julho de cada exercício. 
A opção pelo percentual pode variar de 0,5% (meio por 
cento) a 2% (dois por cento). Não havendo manifestação no 
prazo estabelecido, será mantido, para o período seguinte, o 
mesmo percentual anteriormente escolhido. 

Os Assistidos receberão uma correspondência com 
in formações  de ta lhadas , a l ém do  formu lár io  
PARTICIPANTE ASSISTIDO/ALTERAÇÃO DO 
PERCENTUAL DE RECEBIMENTO. Uma via do termo 
deve ser encaminhada ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, com firma 
reconhecida, até o dia 31 de julho.   



O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibilizará aos seus Participantes a escolha dos perfis de investimentos. Antes disso, 
um caminho precisa ser percorrido, o da educação financeira e previdenciária. Antes de qualquer escolha, nosso 

Participante precisa compreender o tema e só depois tomar a sua decisão. 

4 SEBRAEPREV Notícias 

DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor-presidente), Diretor de Seguridade) e Diretor de Administração e Investimentos). 
CONSELHO DELIBERATIVO (membros titulares): José Cláudio dos Santos - presidente (SEBRAE Nacional), Vitor Roberto Tioqueta – vice-presidente (SEBRAE/PR), Clarice Veras (SEBRAE Nacional), Airton Gonçalves Júnior 
(SEBRAE/CE), José Paulo Cunha (SEBRAE/SP), Manoel Alexandre (ABASE), Paulo Henrique Massuia (SEBRAE/TO) e Nelson Luiz V. da Rocha (SEBRAE/AM)
CONSELHO FISCAL: (membros titulares): Antonio Carlos – presidente (SEBRAE/RJ), David Hulak – vice-presidente (Assistido SEBRAE/PE), Renata Fonseca de Gomes Pereira (SEBRAE/AL) e Leide Garcia Novaes Katayama (SEBRAE/MT)

Edjair de Siqueira Alves ( Nilton Cesar da Silva ( George Alberto Cavalhães G. Mota (

SEBRAEPREV Notícias - SCN quadra 6, Bloco A, Edifício Venâncio 3000, salas 503/506, CEP 70.716-900, Brasília-DF Fone/fax (61) 3327-1226 e 3327-0049 www.sebraeprev.com.br. 
Assessora de Comunicação responsável: Viviane Araújo; Produção Editorial e Gráfica: Frente Comunicação (www.frentecom.com.br); Fotografia: Viviane Araújo; Tiragem: 6 mil 
exemplares; Impressão: Gráfica e Editora Ideal. 

EX
PE

DI
EN

TE

Atualmente no Plano SEBRAEPREV há apenas um perfis mais conservadores têm a maior parte ou o valor 
perfil de investimento, onde são mantidas duas contas total do saldo investido em carteiras de renda fixa, que 
individuais para cada Participante – Conta de Participante e normalmente possuem rendimento menor, no entanto, com 
Conta de Patrocinador. A soma dos valores das duas mais segurança. Os de maior risco possuem maior 
contas, acrescida do valor dos investimentos, forma o Saldo porcentagem de investimento em carteiras de renda 
da Conta Total que serve de base para cálculo dos variável, possibilitando um rendimento maior, mas com 
benefícios assegurados pelo plano. variações de acordo com as oscilações do mercado. 

A Conta de Participante recepciona as É fundamental que o perfil escolhido esteja de 
contribuições Básicas, as Voluntárias e as de Serviço acordo com os objetivos e riscos que o Participante esteja 
Passado do Participante, enquanto a Conta de disposto a correr. Por exemplo: quem opta pelo perfil 
Patrocinador recebe os valores pagos proporcionalmente conservador talvez não se sinta tranquilo optando por um 
pelo Patrocinador (lembrando que a Voluntária não tem perfil de maior risco, que tem um maior percentual de renda 
contrapartida Patronal).  Ainda existe a Conta de Recursos aplicada em investimentos mais voláteis, com possibilidade 
Portados, que possui a transferência de saldo de outros de ganho ou perda maiores. 
planos – caso o Participante tenha algum. O fator idade também é importante, já que os mais 

Os perfis de investimentos serão implementados jovens, que estão iniciando a vida profissional, podem 
somente após a aprovação do Conselho Deliberativo. Isso arriscar mais, pois possuem um Saldo de Conta Total menor 
só irá acontecer quando os Participantes tiverem e mais tempo para acumular. Enquanto quem já está 
conhecimento necessário para fazer a opção adequada, de próximo ao período de requerer a aposentadoria pode 
forma consciente. Esse processo será possível com a tornar-se mais conservador, pois já acumulou um montante 
disseminação da cultura financeira e previdenciária, que já maior, não tendo muito tempo para recuperar possíveis 
está acontecendo por meio do Planejar. perdas financeiras de um determinado período. 

As formas de investir, previstas no Regulamento Acompanhe a 2ª Série na próxima edição do 
do Plano, são: conservador, moderado e agressivo. Os SEBRAEPREV Notícias

Redução dos desperdícios:1
Não rasgue dinheiro:2
 Pague apenas pelo consumo:3
Programe-se para viajar:4
Mantenha o controle:5
Peça, solicite e exija descontos:6

 

 

 

 

 

 

Dados do desperdício no Brasil: 25% da energia elétrica; 30% da 
água potável; 30% dos alimentos e 20% do material de construção. É muita fonte de 
economia, não acha?

O pior gasto é aquele que não gera benefício algum. Organize-se. 
Pague suas contas em dia. Concentre o vencimento das suas contas mensais para o mesmo 
período. 

Cancele ou negocie redução de valor pelos serviços 
adicionais que você não utiliza no telefone fixo ou celular, tv a cabo,  internet e similares. 
Evite manter-se associado em clubes que você pouco frequenta. 

Quem planeja melhor e com mais antecedência as viagens, 
geralmente consegue obter melhores tarifas e condições. Sempre que possível, viaje em 
baixa temporada. 

Saber o quanto se gasta e em que se gasta é meio caminho para evitar 
problemas financeiros. Não se descuide das pequenas contas. Faça um orçamento pessoal 
e doméstico e procure acompanhá-lo com regularidade. 

Não há vergonha alguma em pedir descontos. Há muitas 
lojas e empresas que estão dispostas a dar descontos, só falta o cliente pedir. 

Dicas de economia

Fonte: MaisAtivos.com.br

Perfil de Investimentos 1ª Série

Conecte-se 
ao mundo
A peça que faltava 
para o sucesso da 
sua comunicação 

on-line

+55 (61) 3964-7036
www.maxcode.com.br
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