
Planejar realiza ações em quatro estados

O programa Planejar realizará palestras, campanha e consultoria 
individual no mês de novembro. Pág.2

Novo portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA está no ar

Com um layout mais moderno e intuitivo, o objetivo de 
disponibilizar um novo site foi facilitar a navegação. Pág.3

SEBRAE PREVIDÊNCIA divulga a rentabilidade dos Perfis 
de Investimento mensalmente

� PREVIDÊNCIA � � � � Informativo do SEBRAE      Ano 1I    N° 8    Novembro de 2013  

Este ano o SEBRAE PREVIDÊNCIA passou a oferecer uma 
importante vantagem aos participantes: a possibilidade de 
escolher como alocar os recursos das suas contribuições. Isso 
significa mais flexibilidade e autonomia para o participante 
constituir ou manter a sua reserva para aposentadoria de 
forma compatível com as suas particularidades e tolerância ao 
risco. 

Os participantes puderam escolher entre três perfis de 
investimento: Conservador, SEBRAEPREV (Moderado) e 
Arrojado. Dos 6.660 participantes, 74% optaram por um dos 
perfis durante o período de escolha. Como resultado: 60% 
aderiram ao perfil SEBRAEPREV (Moderado), enquanto 30% 
ficaram no Conservador e 10% optaram pelo Arrojado.

É importante ressaltar que os participantes poderão rever 
a sua decisão nos meses de junho e julho de cada ano. Até lá, 
continuam contando com o SEBRAE PREVIDÊNCIA para 
manter-se informado sobre investimentos, riscos e retornos.

Com as opções de perfil de investimento, a apresentação da 
rentabilidade ficou diferente. Desde agosto, os participantes 
podem acompanhar mensalmente a rentabilidade dos perfis, 
conferindo o resultado dos investimentos separadamente. 

Uma tabela com o resultado será apresentada todos os 
meses no Informe SEBRAEPREV, que fica disponível on-line e 

é avisado por e-mail aos participantes. 

Data Perfil Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota

 Conservador
Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

-0,29%   
0,86%       
-1,08%      
-2,00% 

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)
Arrojado

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)
Arrojado

Confira na tabela a rentabilidade nos últimos meses:

28/09/2012
31/10/2012
30/11/2012

31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013

28/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
28/06/2013

31/07/2013

30/08/2013

30/09/2013

            
1,36%   
0,66%

1,58%   
0,61%         
-0,37%   

0,92%   
0,91%   
0,81% 

 -0,63% 
 -0,38%  
 -0,06%

0,41%   
0,88%   
1,04%  

1,36%   
2,03%   
3,65% 

4,27%   
3,89%   
3,58%  

4,47%   
3,34%   
1,27% 

2,44690345  
2,46171235  
2,45252718

2,44532371  
2,46627167  
2,43969678

2,39084065  
2,41281306
2,41267684

2,20%   
2,20%   
2,10% 2,41028407

2,39763596
2,40357921

1,56%   
1,81%   
2,04%   

1,98%   
2,71%   
3,10% 

2,40893774
2,40755689
2,42469462
2,43405560

2,36079651  
2,39290842  
2,40878750

Conselho Deliberativo aprova redução da Taxa de Carregamento
Importantes temas para a Entidade e para os mais de 6.800 
participantes do Plano SEBRAEPREV foram discutidos 
entre os conselheiros que deliberaram sobre o orçamento 
2014, os projetos e ações para o próximo ano e sobre a 
política de investimentos 2014/2018.

Dentro do item orçamentário, o Conselho aprovou a 
proposta da diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA  de 
redução da Taxa de Carregamento de 3% para 2%. A taxa 
incide mensalmente sobre as contribuições Básicas para 
cobrir as despesas administrativas. A nova taxa entrará em 
vigor em janeiro de 2014.

A Política de Investimentos 2014/2018  foi aprovada. 
Os conselheiros deliberaram a favor da manutenção dos 
limites de investimentos por segmentos já praticados em 

2013, com revisão do percentual de alocação em “Gestão 
Ativa” (a renda variável desvinculada do Ibovespa) e 
incluindo a possibilidade de investimento no exterior. 

SEBRAE PREVIDÊNCIA 10 ANOS: 

Dentre os projetos apresentados pela diretoria para 2014 
está a série de homenagens aos 10 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, no próximo ano. Os conselheiros foram 
unânimes em destacar a importância dos Gestores do 
Plano SEBRAEPREV nesses anos em que a Entidade 
cresceu em número de participantes, rentabilidade e 
patrimônio. A ideia é trabalhar ações que valorizem e 
reconheçam o principal público da Entidade: os 
participantes.
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Um dos principais objetivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA é transmitir cada vez mais conhecimento aos participantes, despertando a consciência financeira e 
previdenciária. Por isso, realizamos ações como as promovidas pelo Programa Planejar, que incluem palestras, consultorias e um portal específico para divulgar as 
informações sobre esses assuntos. O conhecimento sobre educação financeira e previdenciária incentiva o participante  a pesquisar e conferir todas as opções ao 
realizar escolhas, como por exemplo os perfis de investimentos. Portanto, estamos sempre à disposição, para tirar dúvidas e manter você, participante, sempre 
atualizado. Aproveite  o  final  de  ano para  começar  a  planejar  o  próximo! O  SEBRAE  PREVIDÊNCIA  deseja  um  feliz  Natal e  um  excelente  2014!

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA

Planejar realiza ações no Amapá, Amazonas, São Paulo e Paraíba
Dando seguimento às ações de educação financeira e 
previdenciária, o programa Planejar realizará palestras, 
campanha de adesão e consultoria individual em quatro 
estados no mês de novembro:  Amapá,  Amazonas, São Paulo 
e Paraíba. 
IMPORTANTE: Para agendar as consultorias individuais os 
participantes devem entrar em contato com os Gestores do 
Plano SEBRAEPREV de suas unidades.
Confira as ações planejadas: 
Campanha de Adesão ao Plano de Previdência 
Complementar SEBRAEPREV: Mais que aumentar o 
nível de adesão, esta ação objetiva levar conhecimento e 
entendimento sobre o Plano SEBRAEPREV, visto que a 
Pesquisa de Satisfação 2012 – Motivos de Não Adesão – 
revelou que 41% dos não participantes não conhecem as 
regras e condições estabelecidas no Regulamento e 66%, 
também de não participantes, nunca fizeram uma simulação 
pelo Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Esta ação também 
visa reforçar a ideia, entre o público mais jovem, que construir 
o futuro se começa no presente.
Palestra de Educação Financeira e Previdenciária: 
Nesta ação, são oferecidas palestrar que têm o objetivo de 
orientar as pessoas para que tomem melhores decisões 
relacionadas às suas finanças e sua aposentadoria. 

Consultoria Previdenciária:  A finalidade da consultoria é 
informar e orientar os participantes sobre os procedimentos 
para requerimento do benefício junto ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e INSS,  além de contribuir para o processo 
de preparação para aposentadoria. O atendimento é 
individual.
Consultoria Financeira: O objetivo desta consultoria é 
informar e orientar os participantes quanto à organização de 
suas finanças pessoais. O atendimento será individual e o 
consultor financeiro, em primeiro lugar, auxiliará a avaliar 
tudo acerca da vida financeira. 

Confira a agenda 

5 e 6/11: São Paulo       

11 e 12/11: Amazonas

18 e 19/11: Paraíba

21 e 22: Amapá

O Planejar, programa de educação financeira e 
previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA, desenvolveu 
duas importantes ações em outubro: a VII Oficina de 
Gestores do Plano SEBRAEPREV e o II Fórum de 
Economia. Conselheiros da entidade, gestores do Plano 
SEBRAEPREV, representantes de diversos fundos de 
pensão e empresas do segmento previdenciário e 
financeiro estiveram presentes no evento.

Na oficina o tema trabalhado foi “Relacionamento 
com o Participante” falando sobre conceitos como 
identidade, imagem e reputação; habilidades específicas 
de um multiplicador de informação; gestão de 
relacionamentos; motivação e engajamento.

O diretor-presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
Edjair de Siqueira Alves, ressaltou a importância do 
Relacionamento e destacou o comportamento dos 
participantes frente ao plano. “Temos mais de 6.800 
participantes acompanhando o plano, buscando 
informações cada vez mais detalhadas e o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA está atento a essas e outras demandas. 
Investir em ferramentas de atendimento é fundamental e isso 
será feito no próximo ano, melhorando o relacionamento e a 
comunicação”, disse o diretor.

No II Fórum SEBRAEPREV de Economia, o economista e 
ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, apresentou 
os cenários econômicos do Brasil e do mundo. Depois houve 
um debate entre o presidente do Conselho Deliberativo, José 
Claudio dos Santos, os conselheiros, José Paulo Cunha e Jorge 
Rincon, e a diretoria a respeito dos pontos mais relevantes do 
34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.

VII Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV e II Fórum de Economia
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Com a proximidade do final do ano o ideal é começar a 
organizar os documentos necessários para a Declaração 
do Imposto de Renda (IR) do exercício 2013. Os 
Participantes do Plano SEBRAEPREV têm a vantagem de 
poder usufruir do benefício fiscal que reduz o valor a ser 
pago do Imposto de Renda (IR). Tanto as contribuições 
mensais quanto as esporádicas podem ser deduzidas, até o 
limite de 12% do total dos rendimentos computáveis na 
determinação da base de cálculo do imposto devido para 
quem realiza o modelo de declaração completo.

Aproveite os últimos meses do ano e o seu 13º salário  
para realizar uma contribuição esporádica e, com isso, 
reduzir a mordida do leão. Caso a soma das contribuições 
seja menor do que os 12% permitidos, você poderá realizar 
o pagamento de uma contribuição esporádica. O cálculo é 
simples, basta somar a sua renda tributável no exercício de 
2013 e calcular o percentual de 12% sobre ela. Depois, 
some as contribuições feitas ao Plano, neste exercício, e 

Realize o planejamento tributário para 2014: 
a importância das contribuições esporádicas

Novo portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA está no ar

Os participantes já podem acessar o endereço 
www.sebraeprevidencia.com.br para conferir o novo portal 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Com um layout mais moderno e 
intuitivo, o objetivo de disponibilizar um novo site foi facilitar 
a navegação, trazendo mais facilidade para encontrar todas as 
informações, assim como tornar as novidades mais 
chamativas e fazer do acesso à página um hábito dos 
participantes.

No topo da página ficam os banners, que trazem as 
novidades e outros dados importantes sobre o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA para uma área de destaque. Logo abaixo, 
ficam as abas para notícias, publicações, formulários fotos e 
vídeos, reunindo as informações com fácil acesso.

Abaixo começam as chamadas para as últimas notícias 

publicadas, junto com foto para tornar o conteúdo mais 
atrativo. Também estão em destaque os perfis de 
investimento, simulador de benefício fiscal e indicadores, 
sempre atualizados. No rodapé é possível visualizar o mapa 
do site, que leva a todas as áreas. 

O portal trará ainda mais novidades em 2014, com novas 
funcionalidades, como a nova área restrita do participante e 
simulador para assistidos. Além disso, um aplicativo para 
IPhone, IPad, smartphone e tablet está sendo desenvolvido e 
também deve estar disponível para download no próximo ano. 

O portal está em constante processo de aperfeiçoamento, 
por isso, se você procura algo no portal que ainda não foi 
implementado, queremos saber a sua opinião. Envie as suas 
sugestões para comunicacao@sebraeprev.com.br. 

compare.

Se a soma de suas contribuições for menor que 12%, 
faça  uma contribuição esporádica O Simulador de 
Benefício Fiscal está disponível para a realização do 
cálculo e geração do boleto. 

Acesse www.sebraeprevidencia.com.br e confira o 
simulador.  
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Comece já o seu planejamento financeiro para 2014
Os objetivos para o próximo ano já começaram a se formar e, 
para realizá-los, é preciso planejar desde já. Uma das 
primeiras barreiras é a chegada do final do ano, que traz 
gastos extras como os presentes, as comemorações e férias 
em alguns casos. Além disso, logo ao começar 2014 já traz 
outras despesas, como a compra de material escolar e 
pagamento de imposto. 

Para fechar 2013 no azul e entrar no próximo ano sem 
dívidas o primeiro passo deve ser evitar as compras por 
impulso. É necessário analisar, existe realmente a necessidade, 
quantas vezes a compra será usada e qual o custo benefício. 
Também é preciso pensar que mesmo parcelado o produto 
pode pesar no bolso e acabar comprometendo a renda, 
tornando a realização dos objetivos de 2014 mais difíceis. 

Uma boa recomendação é planejar o final de ano para 
aproveitar sem entrar no vermelho. Primeiro listar os ganhos 
do período (renda e ganhos extras como 13º, bonificações e 
férias), depois todas as despesas – fixas e variáveis. Então, 
avaliar a situação financeira. Há margem para novos gastos? 
Há pendências financeiras? 

Assim, é necessário fazer um esforço para identificar 
excessos, que geralmente representam 30% das despesas das 
famílias brasileiras. Depois, avaliar quanto poderá reservar 
para comprar presentes, artigos das festas de fim de ano, tudo 
preferencialmente à vista. O ideal é evitar entrar no limite do 
cheque especial e pagar a parcela mínima do cartão de 
crédito, que tornará a dívida uma bola de neve para o 

próximo ano. 
Outra recomendação é reservar parte do décimo 

terceiro para as despesas do início do ano como IPVA, IPTU, 
matrícula e material escolar. Uma planilha ajuda a organizar 
tudo isso, tornando mais fácil identificar onde estão os gastos 
excessivos e ajudando a planejar a conquista dos principais 
objetivos da família, seja em curto, médio ou longo prazo. 

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). 
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A NÚMERO DE PARTICIPANTES
Ativos: 6.246

Autopatrocinados: 314

BPD - Benefício Proporcional Diferido: 260

Assistidos: 100

Total: 6.920 

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Pensão por Morte: 5

Aposentadoria Antecipada: 45

Aposentadoria Normal: 48

Aposentadoria por Invalidez: 2

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira de 

Investimentos: 

395 milhões (out/2013)

setembro/2013

 Fuja de ofertas de compras por e-mail; 

 Use dinheiro vivo para comprar absolutamente qualquer coisa. Abandone de vez os cartões de crédito, exceto para compras 
caras, como bens duráveis; 

  Transfira dinheiro para a sua poupança por semana e não por mês como é de costume, assim você acumulará mais ainda;

 Adote o hábito de não comprar por impulso:  Assim, você não vai gastar, principalmente se o objeto de desejo for supérfluo; 

 Faça controle de gastos ou use uma planilha no computador ou por meio de um aplicativo no celular.  Registre seus gastos, veja 
no que você gasta mais e pare de gastar; 

 Curte sair para se divertir? Prefira opções gratuitas como museus, praças e shows ; 

 Leve comida para o trabalho e evite gastar em restaurantes; 

 Tem algum hobby? Faça dele uma atividade rentável para ganhar um dinheirinho extra; 

 Vá ao supermercado bem alimentado, assim você gastará menos em bobagens, que geralmente pesam na conta;.

Fonte: Das Marias

Confira dicas para economizar e manter sua conta no azul


