
Confira os resultados da Pesquisa de Satisfação
O relatório mostrou que os participantes estão satisfeitos em 

relação ao Plano SEBRAEPREV e ao Instituto. Pág.3

A importância da educação financeira
Conheça as dicas de um participante autopatrocinado para garantir 

um futuro tranquilo. Pág.4

Conselho Deliberativo  aprova redução da Taxa de Carregamento
� PREVIDÊNCIA � � � � Informativo do SEBRAE      Ano 1    N° 6    Dezembro de 2012  

A 4ª e última Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, realizada na primeira quinzena de 
dezembro, aprovou a proposta orçamentária para 2013, contemplando a redução de 3,5% para 3% da Taxa de 
Carregamento incidente sobre as Contribuições Básicas, para cobrir as despesas administrativas. 

Rentabilidade registrada em 2012 ultrapassou a do ano anterior

“Chegamos ao fim do primeiro ano de atuação do Conselho com a certeza de uma gestão compartilhada e 
comprometida com o interesse dos patrocinadores e participantes do plano.  Alcançamos resultados positivos, 
como o aumento da rentabilidade, a diminuição das despesas e a criação das comissões temáticas. Em 2013, o 
Conselho continuará, cada vez mais, atuante e empenhado com a missão de administrar os recursos previdenciários 
com segurança, de forma transparente e responsável, com vistas às melhores práticas e resultados”. José Claudio 
dos Santos, presidente do CD

O ano de 2012 foi positivo em termos de 
governança, questões estratégicas e, 
principalmente, de resultados. De acordo 
com os dados registrados até novembro,  o 
patrimônio superou os R$ 361 milhões e 
temos um grande motivo para comemorar.  A 
rentabilidade ultrapassou a do ano de 2011, 
atingindo 13,28%, correspondente a 169,6% 
do CDI ou IPCA + 8,61% ao ano . O resultado é 
considerado excelente por especialistas, face ao quadro 
atual do mercado financeiro.
As novas adesões e o número de alterações de 
percentual de contribuição cresceram. Foram 707 novas 
adesões até outubro, superando todo o ano de 2011 
(541). Isso demonstra maior conscientização dos 
Participantes sobre as questões relacionadas ao futuro e 
consequentemente à educação financeira e 
previdenciária, como reflexo das ações do Planejar. 
O ano de 2012 foi marcado por muitas ações realizadas 
em conjunto pelo Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
Em fevereiro foi comemorada a aprovação do programa 
de educação financeira e previdenciária, o Planejar, pela 
PREVIC. Logo depois foi lançado o portal Planejar. 
A realização da primeira Pesquisa de Satisfação da 
Entidade foi outro acontecimento que merece destaque. 
Efetuada entre os meses de julho e agosto, os resultados 

da Pesquisa demonstraram um elevado 
grau de satisfação dos Participantes em 
relação ao Plano SEBRAEPREV e, também, 
ao Instituto, sendo vista pelos participantes 
com o sinônimo: SEGURANÇA. 
As Comissões de Investimentos, 
Comunicação e Marketing e  de 
Planejamento e Orçamento contribuíram 

sobremaneira para o desenvolvimento dos trabalhos. 
No segundo semestre, as taxas de juros do empréstimo 
foram reduzidas e os prazos para pagamento ficaram 
mais longos. No mesmo período, o Conselho 
Deliberativo aprovou a implementação do Perfil de 
Investimentos a partir de junho de 2013.
O SEBRAE PREVIDÊNCIA promoveu o Concurso 
Cultural Dia das Crianças. O evento foi uma ótima 
oportunidade para estimular a difusão de 
conhecimentos sobre educação financeira e noções 
previdenciárias entre os pequenos. Também foram 
realizados concursos em comemoração ao Dia do 
Aposentado, Dia Internacional da Mulher e Dia dos Pais. 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerra 2012 celebrando as 
conquistas realizadas e espera que 2013 seja palco de 
novas vitórias, novos desafios e melhorias para Entidade, 
assim como para os Participantes do Plano 
SEBRAEPREV.

Diretoria Executiva



Conselho Deliberativo aprova Política de Investimentos 
que contempla a opção pelo Perfil de Investimentos

1. O que são perfis de investimento?
Mesmo que tome as decisões a partir de sua equipe profissional e que 
adote um processo decisório criterioso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
reconhece que existem diferentes grupos de participantes em fases 
distintas de contribuição e, portanto, com motivações e interesses 
também diferentes no resultado da rentabilidade dos planos de 
previdência, conforme constatado em recente pesquisa. Por isso é que 
o SEBRAE PREVIDÊNCIA vem oferecer, ao seu participante, através 
dos perfis de investimentos, o direito de influir no destino dos seus 
investimentos. 

2. Quais são os perfis oferecidos pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA?

3. O que é tolerância a risco e por que este  é um fator decisivo para auxiliar 
o participante na sua tomada de decisão?
A tolerância ao risco é o quanto o participante está disposto a arriscar 

quando seleciona seus investimentos. 

A alocação em renda variável é o fator que diferencia os perfis de 
investimento e quanto maior o percentual aplicado nesse segmento, 
maior é o risco incorrido no investimento e maior poderá ser o 
retorno esperado no longo prazo.

Na hora do participante tomar a sua decisão, é preciso que ele 
defina qual a sua tolerância ao risco que o deixará confortável para 
investir seus recursos com maior tranquilidade.

4. Quando e como o participante pode efetuar a sua opção?
O período de opção pelos perfis de investimento será anual, nos 
períodos de junho e julho, mesma época da alteração de percentual. 
Nesse período, o participante deverá fazer a sua opção entre os três 
perfis disponibilizados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.  

Para formalizar sua opção, o participante deverá acessar o site na 
área restrita e preencher o formulário Termo de Opção pelos Perfis de 
Investimentos, imprimir, assinar e encaminhar ao SEBRAE PREVI-
DÊNCIA. 

A escolha por outro perfil de investimento só ocorrerá quando da 
abertura de novo período de opção.

5. A opção é obrigatória? E se não ocorrer manifestação por parte do participante? 
A opção não é obrigatória. Mas na hipótese de o Participante deixar de 
exercer, neste primeiro período de opção, que ocorrerá nos meses de 
junho e julho de 2013, estará automaticamente autorizado, ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA,  a alocar os recursos constantes das Contas de 
Participante, de Serviço Passado de Participante e de Recursos 
Portados na carteira de investimento com Perfil Conservador.

6. As  contribuições do Patrocinador também ficarão no mesmo perfil 
escolhido pelo participante? 
Não, o Perfil SEBRAEPREV (Perfil Moderado) será aquele adotado pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA para a gestão dos recursos do Plano 
SEBRAEPREV que forem provenientes de contribuições de Patrocinador.

Perfil
Alocação em 
renda variável

Alocação nos 
demais segmentos

Conservador 0% 100%
SEBRAEPREV 17,5% 82,5%
Arrojado 30% 70%

Percentuais definidos conforme a política de investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Muitas são as perguntas sobre perfis de investimentos. 
Muitos participantes do Plano SEBRAEPREV não 
compreendem o assunto, afinal, o tema não faz parte do 

cotidiano da maioria. Sabendo disso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
disponibilizará uma campanha de comunicação especialmente 
voltada  para o período que compreenderá os esclarecimentos de 
dúvidas e a escolha dos perfis por parte dos participantes. Várias 
ações serão desenvolvidas, dentre elas podemos destacar: a 
criação de um hotsite, teste para identificar o perfil, e-mail 
marketing,  vídeos explicativos e cartilhas. 

Selecionamos algumas das dúvidas mais frequentes. 

José Armistrong Martins Cunha
Gestor SEBRAE CE

armistrong@ce.sebrae.com.br
(85) 3255-6751

 “Vejo na minha missão os seguintes propósitos: 
respeitar, atender com excelência, disseminar e 

ajudar a todos os colegas a reconhecer e entende 
SEBRAEPREV, fazendo com que o Participante 

saiba e acredite em um plano seguro e confiável”. 

Diego Aguiar Gonçalves
Gestor SEBRAE CE

 diegoaguiargoncalves@hotmail.com 
(85) 3255-6777

“Os gestores do Plano SEBRAEPREV no Ceará 
estão sempre à disposição dos Participantes para 

difundir todos os benefícios e levar mais 

conhecimento sobre nosso plano de 
previdência complementar."

Espaço dos Gestores Se você não conhece o seu Gestor, entre em contato pelo e-mail comunicacao@sebraeprev.com.br

2 SEBRAEPREV Notícias 

Desejamos que você faça de 2013 o melhor ano.

Que cada mês seja melhor do que o último. 

Que você possa realizar os maiores sonhos e as maiores conquistas, e que tenha 

tempo para reconhecer e apreciar a benção que é cada dia. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA deseja um Feliz Ano Novo!

Boas Festas
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Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
divulgam, com eficiência, as informações.
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Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV eu 
provavelmente enfrentaria dificuldades.
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Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na minha patrocinadora 
são acessíveis e atendem com eficiência às necessidades.
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De maneira geral, eu estou satisfeito com 
o Plano SEBRAEPREV.
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Eu recomendaria o Plano SEBRAEPREV a um
novo empregado do SEBRAE.
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Canais de comunicação citados como mais importantes:
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Legendas para os gráficos:

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente

28,6%

Intranet da Patrocinadora

Página do SEBREPREV no Facebook

Portal SEBRAEPREV

Informe SEBRAEPREV (informativo eletrônico) 

SEBRAEPREV Notícias (informativo impresso)

O
relatório da Pesquisa de Satisfação, realizado pelo 

SEBRAE PREVIDÊNCIA em julho e agosto de 2012, 

mostrou que os participantes estão satisfeitos em 

relação ao Plano SEBRAEPREV e ao Instituto. Isto é demons-

trado inclusive nas questões mais específicas, como 

Comunicação, Atendimento e Benefícios, que recebem 

usualmente avaliações mais rigorosas por parte dos participan-

tes de uma entidade fechada de previdência complementar.
De maneira geral, 76,4% dos participantes afirmaram estar 

satisfeitos e 92,9% recomendariam o Plano SEBRAEPREV. Nas 

citações espontâneas realizadas, as palavras sinônimos para 

SEBRAE PREVIDÊNCIA mais citadas foram “tranquilidade”, 

“futuro”, “garantia” e “poupança”. Além disso, entre as citações 

individuais, “segurança” é o principal sinônimo para o Instituto, 

tendo sido mencionada por 26% dos participantes. Estes 

“sinônimos” estão ligados diretamente à boa imagem que a 

entidade possui junto aos seus participantes.
Nas avaliações específicas, um dos destaques é para a 

avaliação dos canais de comunicação, que tiveram 76,4% de 

aprovação. O Portal SEBRAEPREV foi considerado pelos 

participantes o canal de comunicação mais importante entre 

aqueles utilizados pelo Instituto. Entre os assistidos, participan-

tes que já recebem a aposentadoria complementar, 81,3% 

declararam estar satisfeitos com seus benefícios.       
Será encaminhado para o seu email um link que permitirá o 

acesso a maiores detalhes da pesquisa. Confira alguns destaques 

da pesquisa nos gráficos a seguir.

Pesquisa indica participantes satisfeitos com o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
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Participante mostra a importância da educação financeira 

Oparticipante autopatrocinado do 

Plano SEBRAEPREV, Gilberto 

Caruccio, pode ser considerado um 

exemplo da importância da educação financeira. 

Ele e a esposa organizam as despesas pessoais e 

familiares desde 1998, através de uma planilha, o 

que permite a realização de sonhos, como 

viagens, compra de bens e investimento no 

futuro, através de aportes para a previdência 

complementar.

“No meu ponto de vista a Educação 

Financeira é fundamental para uma vida 

tranquila e para um futuro melhor, não 

somente, para você como para toda a sua 

família. Princípios básicos como economizar 

entre 15% e 30% de seu Salário mensalmente, 

faz com que você possa programar gastos 

mensais, a curto, médio e longo prazo, além de 

poder fazer investimentos futuros, como CDBs, Bolsa de Valores, 

Previdência Complementar, dentre outras formas que temos 

disponíveis hoje no mercado”, explica.

Gilberto ainda afirma que para realizar os sonhos individuais e da 

família é preciso planejamento, foco, responsabilidade e persistência. Por 

isso, cada conquista deve ser valorizada. Ele também cita que é 

fundamental ter uma boa Educação Financeira, aprender a controlar 

gastos e saber quando, onde e de que forma investir. “Costumo dizer que 

quando o Brasileiro começar a pensar no longo prazo o país irá viver 

melhor, pois o consumo é importante e satisfaz a nós todos, mas em 

demasia é prejudicial e nos traz prejuízo e 

frustrações”, diz. 

Para saber como serão os gastos para 

2013, Gilberto e a esposa já têm uma 

tradição. No mês de outubro eles fecham o 

planejamento para o ano seguinte, definindo 

os custos mensais e investimentos futuros. 

“Sempre acreditamos que daria certo e, 

realmente, os anos comprovaram o sucesso 

de uma boa disciplina, persistência e foco em 

resultados. Chamamos de BUDGET Anual”, 

conta.

Uma das facilidades para o planejamento 

financeiro da família Caruccio é o uso do 

portal de educação financeira e previdenciá-

ria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o Planejar. “É 

uma excelente ferramenta de conscientiza-

ção, que disponibiliza à todos informações, 

cursos gratuitos e depoimentos por meio de vídeos”, fala.

Como parte do planejamento financeiro, o autopatrocinado 

ressalta que a previdência complementar é uma das partes mais 

importantes. “Em 2005 quando me foi apresentado pelo Sebrae/RS, o 

SEBRAEPREV, não pensei duas vezes, investi na época o máximo que 

podia do meu salário, cortei alguns gastos pessoais e despesas 

familiares, adequando o orçamento familiar para que lá no futuro, 

quando me aposentar, eu pudesse colher os melhores frutos e ter uma 

velhice tranquila. Hoje, tenho a certeza de que fiz o melhor negócio”, 

afirma Gilberto. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
Ativos: 5.761

Autopatrocinados: 276

BPD - Benefício Proporcional Diferido: 229

Assistidos: 84

Total: 6.350 (out/2012)

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Pensão por Morte: 2

Aposentadoria Antecipada: 42

Aposentadoria Normal: 39

Aposentadoria por Invalidez: 1

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira de 

Investimentos: R$361 mi

Rentabilidade das cotas 

(até 11/12): 12,44%

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

“A minha vida está 

ótima! Após minha 

aposentadoria voltei 

para a cidade natal, o Rio 

de Janeiro, e procurei 

r e c u p e r a r  m i n h a s  

relações familiares e 

com os amigos. Voltei a 

morar no meu antigo 

apar tamento, onde 

tenho amigos de infância. 

Tenho cuidado mais da 

minha saúde, especialmente quanto a exercícios. Estou dando mais 

atenção aos meus familiares também, pois agora minha família 

aumentou com o casamento dos meu filhos, e o nascimento dos netos. 

Tenho podido ler mais, sou formada em História e agora estou 

podendo retornar ao tema”.  Lúcia Enout, assistida do Plano 

SEBRAEPREV e ex-empregada do SEBRAE Nacional 

“Está tudo bem com a 

minha aposentadoria! 

A minha vida está 

tranquila, sem pro-

blemas. Depois que 

pedi o benefício, em 

2008, abri um bistrô 

chamado Sabores da 

Noite, na beira-mar de 

Itaparica. Eu e minha 

esposa preparam os 

alimentos durante a 

semana. E nas sextas e sábados, trabalhamos no estabelecimento. É 

um lugar para encontrar os amigos. Esse fim de semana mesmo, 

dois amigos nossos vão fazer aniversário. Nós vamos chamá-los 

para o bistrô e preparar um bolo, como cortesia”. Elon , xxxxxx

assistido do Plano SEBRAEPREV e ex-empregado do 

SEBRAE/BA

Por Onde Você Anda


