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Com os perfis de investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA oferece ao participante 
o direito de influenciar efetivamente no destino de seus investimentos

� PREVIDÊNCIA � � � � Informativo do SEBRAE      Ano 1I    N° 7    Maio de 2013  

O SEBRAE PREVIDÊNCIA sempre administrou o patrimônio 
de seus participantes com eficiência e transparência, buscando 
ao longo de sua trajetória a melhor aplicação em relação à 
segurança, liquidez e rentabilidade. 

Agora, continuará atuando dessa forma, mas de uma 
maneira mais participativa. Por meio da oferta de Perfis de 
Investimentos, a Entidade passa a oferecer uma importante 
vantagem para você, participante do Plano SEBRAEPREV: a 
possibilidade de escolher como alocar os recursos oriundos das 

suas contribuições. 

Isso significa mais flexibilidade e autonomia para 
você constituir a sua reserva para aposentadoria de 
forma compatível com as suas particularidades e tolerância ao 
risco. Isto é, o SEBRAE PREVIDÊNCIA lhe dá oportunidade de 
escolha da composição de investimentos que melhor atende ao 
seu momento atual de vida, seus objetivos de longo prazo, sua 
expectativa de retorno financeiro e sua capacidade de lidar com 
as variações do mercado financeiro. 

O Perfil Conservador é aquele que agrupa investimentos considerados de menor 
risco e, por essa razão, exclui a alocação de recursos em renda variável.

Alocação em Renda Variável 
(objetivo)*

Alocações nos demais segmentos 
(objetivo)*

0% 100%

Alocação em Renda Variável 
(objetivo)*

Alocações nos demais segmentos 
(objetivo)*

17,5% 82,5%

É um perfil intermediário, voltado para os que conseguem lidar com uma pequena 
parcela de risco. Para isso, aceitam investir parte de seus recursos em renda 
variável. Neste perfil, a relação esperada entre risco e retorno é superior a do Perfil 
Conservador.

Alocação em Renda Variável 
(objetivo)*

Alocações nos demais segmentos 
(objetivo)*

30% 70%

O Perfil Arrojado destina-se ao participante com maior tolerância ao risco com o 
objetivo de buscar retornos mais elevados no longo prazo. No Perfil Arrojado, a 
relação entre risco e retorno situa-se acima da relação do Perfil SEBRAEPREV 
(Moderado). O que o diferencia do Perfil SEBRAEPREV (Moderado) é a maior 
exposição em renda variável.

Continua na página 2

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



Prazo para
 

escolha: 

1º a 30 de
 junho
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Iniciamos o ano comemorando os resultados alcançados em 2012, que mostra o equilíbrio da gestão financeira e atuarial do Plano de Previdência do Sebrae. Atingimos a 
rentabilidade total de 15,3%, o que significa 179% do CDI no período, com um índice de adesão dos empregados do Sebrae de 91%. O patrimônio do Sebraeprev cresceu 22% 
e obtivemos um volume de recursos superior a R$ 370 milhões. A novidade ficou por conta da inauguração, em março deste ano, das novas instalações da sede do Sebrae 
Previdência, o que reduzirá os custos com locação de imóvel. Inúmeras outras medidas foram adotadas neste período, como a constituição de comissões, composta por 
conselheiros, para temas de grande relevância, como: Comissão de Investimentos, Comissão de Marketing e Comunicação, Comissão de Orçamento e Planejamento. Também 
foram reduzidos os juros e alongados os prazos para empréstimos aos colaboradores. E uma redução de 20%, em relação a 2011, da taxa de Custeio Administrativo. Tudo isso 
para garantir aos participantes maior segurança e transparência na gestão do Sebraeprev.

José Claudio dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebraeprev

A opção não é obrigatória, mas é preciso ficar atento à seguinte situação:
Até o momento da implementação dos Perfis de Investimentos os recursos do Plano SEBRAEPREV ficarão alocados no Perfil 

SEBRAEPREV (Moderado).

Na hipótese de o Participante ou Assistido deixar de exercer, inicialmente, a opção prevista para o período de 01/06/2013 a 

30/06/2013, o SEBRAE PREVIDÊNCIA estará automaticamente autorizado a alocar os recursos na carteira de investimento com 

Perfil Conservador. Portanto, caso não faça sua opção, no referido período, os seus recursos pessoais migrarão para o Perfil 

Conservador. Importante: ainda de acordo com o Regulamento do Plano SEBRAEPREV, aos Assistidos (aposentados ou pensionistas) 

é vedada a opção de Perfil Arrojado.

Faça o teste
O SEBRAE PREVIDÊNCIA criou um Teste online de Perfil de Investimentos de fácil compreensão para auxiliar na identificação 
do perfil que melhor se enquadra às suas necessidades. O teste não é obrigatório e seu preenchimento e interpretação são de 
sua total responsabilidade. O objetivo é que ele sirva como um norteador no momento de tomar sua decisão, não devendo ser 
interpretado como única orientação. 

Quando e como optar: Prazo vai do dia 1º a 30 de junho
Para os atuais Participantes e Assistidos, a opção inicial por um dos perfis de investimentos acontecerá  no período de de 1º a 30 
de junho, por meio do Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos. O formulário eletrônico ficará disponível no hotsite com 
acesso liberado mediante a mesma senha da área restrita do portal SEBRAEPREV. 

Atenção: Será obrigatório o reconhecimento de firma da(s) assinatura(s) que constar(em) do Termo de Opção pelo Perfil de 
Investimentos. 

Acesse o hotsite e os vídeos de cada perfil no portal www.sebraeprev.com.br e fique por dentro de mais informações. 

 Continuação
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Para ficar por dentro de todos os comunicados, mudanças, ações e tudo o que o SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza, os participantes 
devem sempre manter seus dados cadastrais atualizados. Portanto, sempre que houver qualquer mudança de estado civil, número de 
dependentes, troca de endereço, telefone ou e-mail é importante ir até o sistema e atualizar os seus dados. Para isto, basta acessar o 
site www.sebraeprev.com.br e inserir seu CPF e senha para acessar a área restrita do site e clicar em Termo de  Atualização Cadastral. 

Atualize seu cadastro no site

Empréstimo SEBRAEPREV: crédito, só se for responsável  
Ao acionar o seu empréstimo, fique atento ao uso consciente do dinheiro. Unir esforços para pagar dívidas, principalmente as de 

juros altos, como cartão de crédito, é fundamental para a saúde financeira da família. Portanto, organize-se, saiba para onde vai a sua 
renda, desde as contas mais básicas até estacionamento, e outras despesas pontuais. Somente assim, planejando os gastos, é possível 
descobrir onde economizar e conquistar sonhos, como a compra de um imóvel ou as férias tão desejadas. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibiliza aos seus participantes a opção pelo empréstimo. Veja como funciona, mas sempre levando 
em consideração o uso consciente do dinheiro: 

Quem tem direito? 
Participantes Patrocinados ou Mandatários
Participantes Assistidos 
Obs: Com mais de 6 meses de contribuição ao Plano 
SEBRAEPREV e 12 meses de vinculação à Patrocinadora

Como é feita a solicitação? 

Acesse o site 
www.sebraeprev.com.br e faça 
o login em Acesse seu Plano

Na área restrita, 
clique em Simulador 
de Empréstimo

Selecione as opções  pela 
modalidade e pelo seguro, digite o 
valor desejado e clique em calcular

Em Tabela de 
Prestações, 
selecione o valor

Em Resumo da Solicitação, insira os 
dados bancários 

Clique em 
finalizar

Fique atento: Após finalização, procure o Gestor da 
sua Patrocinadora para liberação da proposta e 
impressão do contrato. O crédito estará disponível em 
até 2 dias úteis após liberação da Patrocinadora. 

Assistidos: Solicitação finalizada com sucesso. Entre 
em contato com o SEBRAE PREVIDÊNCIA por meio do 
número (61) 3327‐1226 para análise e finalização do 
processo. O contrato de empréstimo será enviado após 
o deferimento do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Qual a documentação exigida? 
O Termo de Contratação de Empréstimo devidamente 
preenchido e assinado com reconhecimento de firma em 
cartório, exceto nos casos em que for abonado pelo 
Representante da Patrocinadora, devidamente autorizado.

Quanto posso pegar? 
O limite para a concessão de empréstimo aos 
Participantes Ativos é de 70% do somatório do 
saldo acumulado nas contas de Participante mais 
70% de 1/5 por ano completo de filiação ao Plano 
SEBRAEPREV do saldo acumulado nas contas da 
Patrocinadora. (Considerar sempre o 
comprometimento de 30% da remuneração 
disponível: a margem consignável) 

O limite para a concessão de empréstimo aos Assistidos 
é de 45% da Reserva Individual Remanescente. 

Para saber quanto os limites acima representam em 
valor monetário, acesse o Simulador de Empréstimo, 
lance um valor alto no campo e clique em calcular. O 
sistema apresentará, em vermelho, o valor disponível. 

Como acompanhar? 
No site do Plano, por meio do Acesso Restrito na opção 
Extrato de Empréstimo. 

Qual a taxa de juros? 

Modalidade pós‐fixada: Prazo máximo de 96 meses 
e taxa de juros de 0,8% ao mês, mais variação do 
IPCA. A prestação mensal será calculada pela Tabela 
Price acrescida da variação do IPCA /IBGE de 2 (dois) 
meses anteriores ao vencimento da prestação. 

Modalidade pré‐fixada: Prazo máximo de 48 
meses e taxa de juros de 1,2%. 

Posso renovar o empréstimo? 
Sim, desde que o novo valor solicitado seja suficiente 
para quitar o saldo devedor do contrato ativo e restar 
um valor líquido positivo. Incidirão novamente o IOF e 
a Taxa de Administração de 1,0% do valor solicitado 
ou de R$ 10, o que for maior.

É possível amortizar ou liquidar?
Sim. São três possibilidades: baixa de saldo por valor 
específico, antecipação decrescente de parcelas ou 
liquidação antecipada do saldo devedor. O Participante 
deverá solicitar ao SEBRAE PREVIDÊNCIA boleto bancário. 
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ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÕES PRAZO EM JUNHO E JULHO 

Além do período de escolha dos perfis de investimentos, 
os Participantes do Plano SEBRAEPREV precisam ficar 
atentos a outro prazo: o período de alteração de 

percentual de contribuições. 
Diferente do primeiro prazo para a escolha dos perfis de 

investimentos, que acontece somente no mês de junho de 
2013, a alteração de percentual acontece entre os dias 1º de 
junho a 31 de julho.

Os Participantes Ativos e Autopatrocinados poderão alterar 
o percentual das contribuições Básica, Voluntária Mensal e de 
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$ 3.097,65). O Valor de Referência 

Previdenciário é uma referência adotada pelo Plano para 
determinação de valores mínimos de contribuição. Valor 
atual de 1VRP: R$ 206,51.

Já a Contribuição Voluntária Mensal é de caráter facultativo, 
sem contrapartida da Patrocinadora, com valores mínimo e 
máximo de 1% e 30% do Salário de Contribuição. 

CONSELHO DELIBERATIVO (membros titulares): José Cláudio 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). 

SEBRAEPREV Notícias - SEPN, quadra 515, Bloco C, Loja 32, 1º andar , SEBRAE PREVIDÊNCIA, CEP 70.770-503, Brasília-DF Fone/fax (61) 3327-1226 e 3327-0049 www.sebraeprev.com.br. 
Assessora de Comunicação responsável: Viviane Araújo;  Estagiária: Taiana Soares; Produção Editorial e Gráfica: Frente Comunicação (www.frentecom.com.br); Fotografia: 
Viviane Araújo; Tiragem: 7.000 exemplares; Impressão: Gráfica e Editora Ideal. 
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A NÚMERO DE PARTICIPANTES
Ativos: 5.870

Autopatrocinados: 299

BPD - Benefício Proporcional Diferido: 242

Assistidos: 88

Total: 6.499 

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Pensão por Morte: 3

Aposentadoria Antecipada: 43

Aposentadoria Normal: 41

Aposentadoria por Invalidez: 1

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira de 

Investimentos: 380 milhões

Rentabilidade das cotas nos 

últimos 12 meses: 8,52% 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibiliza uma importan-
te ferramenta: o Simulador de Benefícios. Essa ferramen-
ta deve ser utilizada pelo menos uma vez por ano. Esse 
acompanhamento permite a realização de contribui-
ções cada vez mais eficientes por apresentar uma 
estimativa de valores de benefício. Além disso, o simula-
dor serve para visualizar como ficará a sua contribuição 
mensal.

Caso o valor do benefício não esteja adequado às 
expectativas do Participante, ele pode realizar contribu-
ições esporádicas e, se for o caso, aumentar o seu 
percentual de contribuição. 

Além do Simulador, o Participante pode acompanhar  
o seu saldo de contas. Para ter esse controle é fácil, basta 
acessar www.sebraeprev.com.br, entrar em Acesse seu 
Plano e clicar em Extrato.

Fique ligado: Simulador de Benefício e Extrato

* Lembre-se, se você não contribui com o  percentual máximo (7%) está perdendo a oportunidade de ter a contrapartida da 

Patrocinadora e, consequentemente, deixando de aumentar a sua poupança previdenciária.

* Aproveite esse período para optar pela Contribuição Voluntária mensal. Faça uma simulação, utilize o Simulador de Benefícios 

disponível no portal SEBRAEPREV. 

 Anotar até a balinha - Tenha real noção do quanto gasta 
por dia, mês, ano. Há compras com valor pequeno, mas 
frequência alta, e que podem prejudicar o orçamento. 

 Alguém pode ficar doente - Conte com imprevistos. O 
ideal é separar 10% da receita da família para contas extras, 
que podem aparecer, como médico, um eletrodoméstico 
que quebra, ou impostos.

 As prestações não vão sumir - Compre depois de pensar 

bastante e de ter certeza de que conseguirá pagar todas as 
prestações, para que não se tornem um pesadelo.

 Exercício em família - Faça do planejamento orçamentário 
uma reunião familiar. Quando estiver colocando no caderno 
cada gasto do dia e da semana, divida com as crianças. É 
importante para desenvolver uma consciência financeira nos 
pequenos. 

Fonte: Economia Ig

Confira dicas para manter suas contas sob controle

abril/2013


