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Até o dia 31 de julho, os Participantes do 

Plano SEBRAEPREV têm a oportunidade 

de reavaliar o percentual de contribuição 

e o perfil de investimentos. Entenda a 

importância de aproveitar esse período 

para efetuar alguma alteração e saiba 

como proceder para fazê-las no especial 

publicado nas páginas 4 e 5 desta edição 

do novo SEBRAEPREV Notícias.

O Relatório Anual de Informações (RAI) é a 

Prestação de Contas do Fundo de Pensão para 

seus Participantes e Patrocinadores. Acesse-o 

apontando o seu tablet ou smartphone no QR 

Code abaixo ou visite diretamente o endereço: 

www.sebraeprevidencia.com.br/rai2015

Você já acessou o 
Relatório Anual de 
Informações 2015?

!
Plano SEBRAEPREV é indicado
por participantes 2

Assistidos podem alterar 
percentual de recebimento do 
benefício e perfil de investimentos
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“Minha adesão ao SEBRAEPREV teve 

como motivação além da seguran-

ça e qualidade de vida da minha 

família a análise do investimento, 

visto que através da contrapartida 

do patrocinador o retorno da con-

tribuição básica já é de 100%, isso 

sem contar a ótima rentabilidade 

financeira do plano.

Eu espero de um plano de previ-

dência segurança e qualidade de 

vida, segurança para mim no mo-

mento da decisão da aposentado-

ria e para minha família a qualquer 

momento, e qualidade de vida para 

desfrutar dos prazeres que a apo-

sentadoria venha me proporcionar.

Eu não só indico o plano aos no-

vos colaboradores, como sou um 

entusiasta do mesmo, o que todos 

devemos ter em mente é que deve-

mos fazer o possível para sermos 

donos de nossos destinos após a 

aposentadoria, nesse contexto a 

adesão a um plano de previdência 

é um atalho para essa segurança 

no futuro, ainda mais o SEBRAEPREV 

que possui características de retor-

no de investimento ímpares.”

Jefferson Paulo Gomes Marchiorato

Sebrae SC

Com o App você pode alterar 

o seu endereço, e-mail e tele-

fone; visualizar a rentabilidade 

dos perfis de investimentos; 

acompanhar o saldo para qui-

tação de empréstimo, além de 

conferir a data de elegibilidade 

aos benefícios de Aposentadoria. O aplicativo tam-

bém permite aos participantes do Plano SEBRAEPREV 

o recebimento de mensagens do Instituto.

Como bAIxAR o APlICAtIVo:

1) Entre na loja virtual do seu sistema operacional: 

Android, Windows Phone e IOS;

2) Digite “ Sebraeprev” na barra de busca;

3) Instale o aplicativo;

4) Clique no ícone do Sebraeprev;

5) Acesse o aplicativo utilizando CPF e senha (a 

mesma senha de acesso à área restrita do portal 

www.sebraeprevidencia.com.br).

Plano SEbRAEPREV é indicado por participantes 

Aplicativo SEbRAEPREV tem novas funcionalidades
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Conselho Deliberativo: 

Evandro Santos Nascimento (NA) (Presidente)
Jose Ferreira de M. Neto (RN) (Vice-presidente)
Maristela de Oliveira França (MS)
José Gava Neto (PR)
Airton Gonçalves Junior (CE)
Manoel Antonio Vieira Alexandre (AB)
André Luis da SIlva Dantas (NA) 
Nilton de Castro Barabosa (SP)

Conselho Fiscal: 

Tereza Fátima de Arruda Krauz (MS) (Presidente)
Alessandro Flavio B. Chaves (MG) (Vice-presidente)
Vitor Roberto Tioqueta (SP)
José Roberval C. da Silva Gomes (AL)
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O Meu Retrato é mais uma opção da Área Restri-

ta do portal no sentido de facilitar a visão do Plano 

SEBRAEPREV para o Participante, sintetizando as principais 

informações numa única página. Trata-se de um layout 

mais claro e moderno que traz um resumo das contribui-

ções do Participante e da Patrocinadora. Nele, você con-

fere, também, o seu perfil de investimento, o tipo de tribu-

tação, a projeção do seu benefício e informações sobre 

empréstimo, caso tenha.

Pelo Meu Retrato, você acessa o seu Extrato de Contribui-

ções e o Simulador de Benefícios. O extrato traz o valor da 

cota, detalha todas as contribuições ao Plano SEBRAEPREV, 

a rentabilidade em períodos diferentes (mês/ano/período 

solicitado pelo participante/ últimos 12 meses) e o saldo 

atual em valor monetário e quantidade de cotas.

O Simulador de Benefícios é uma importante ferramenta 

para o seu futuro. Ele permite a realização de contribuições 

cada vez mais eficientes por apresentar uma estimativa do 

seu valor de benefício. Além disso, o simulador serve para 

visualizar como ficará a sua contribuição mensal, no caso 

de alterações de percentuais.

Caso o valor do benefício não esteja adequado a suas ex-

pectativas, você pode realizar contribuições esporádicas, 

aumentando assim a sua reserva e garantindo uma apo-

sentadoria ainda mais tranquila. Consulte a área restrita 

do portal, conheça o Meu Retrato e não deixe de planejar 

o seu futuro.

meu Retrato,
já acessou o seu?
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Márcia Maria de Matos foi uma das primeiras Parti-

cipantes do Plano SEBRAEPREV. Foi colaboradora do 

Sebrae Nacional por 23 anos, atuando nas áreas de 

TI, Orientação Empresarial e Atendimento. Ao relem-

brar esse período, Márcia diz que aprendeu muito 

com essa grande experiência. 

O benefício de Aposentadoria Antecipada chegou 

em 2011, consequentemente, algumas mudanças 

surgiram no dia a dia. Segundo a Assistida, não 

ficar presa a horários foi uma dessas mudanças.  

“A liberdade diante do tempo é algo que não tem 

preço. Dispor do tempo é ampliar as possibilidades 

de escolha e elas vão desde “não fazer nada” até 

passar um dia cheio de coisas para fazer, mas sem 

pressão”, observa Márcia.  

Poder ficar em casa, tirar um período para os livros, 

filmes, conversas e caminhadas pela quadra resi-

dencial onde mora em Brasília são coisas simples 

que faz questão de preservar na sua rotina. Sobre a 

previdência complementar, Márcia reconhece o seu 

valor: “A complementação de renda é fundamental 

e isso só foi possível com o Plano SEBRAEPREV. 

Um ano e meio depois da aposentadoria, ela se 

associou a uma empresa de consultoria. Passou a 

trabalhar em casa, colaborando e participando de 

alguns projetos. “Ainda não venci a contaminação 

pelo vírus do empreendedorismo. Acho que para 

isso não há vacina disponível. Aliás nem quero per-

der essa doença. Escrevo de vez em quando para 

mentalidades.com.br. Estou sempre conectada, não 

saberia viver sem internet. Viajo bastante e continuo 

fazendo planos”, comemora Márcia.

Por onde você anda?
márcia maria de matos
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Além de alterar o percentual da Contribuição Básica, os 

Participantes podem aderir a Contribuições Voluntárias 

Mensais. Assim como a Básica, elas também são descon-

tadas via folha de pagamento.

A Voluntária Mensal é de caráter facultativo, sem contra-

partida da Patrocinadora e com valores mínimo e máximo 

de 1% a 30% do Salário de Contribuição. Também pode ser 

esporádica, não sujeita a limite máximo e com valor mí-

nimo de 1 VRP. Para realizar uma Contribuição Voluntária 

Esporádica, basta gerar o boleto na área restrita do portal  

SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Apesar de não ter contrapartida da patrocinadora, as Con-

tribuições Voluntárias são isentas da Taxa de Carregamen-

to, que atualmente é de 1,8%, e também contam para o 

benefício fiscal. Lembre-se, contribuir com um pouco mais 

pode fazer muita diferença no momento da aposentadoria!

Acesse a área restrita do portal 

www.sebraeprevidencia.com.br 

e, caso queira, faça a alteração no 

menu Contribuição / Alteração 

de Percentual.

Antes, você pode utilizar o Simulador de benefício 

para visualizar como ficará a sua contribuição mensal.

Ativos: O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via 

assinada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio 

ao SEBRAE PREVIDÊNCIA é de responsabilidade da Pa-

trocinadora.

Autopatrocinados: O Participante Autopatrocinado 

precisa encaminhar 1 (uma) via assinada ao SEBRAE 

PREVIDÊNCIA para validação das informações.

Como FAZER A AltERAÇÃo
Do PERCENtUAl DE CoNtRIbUIÇÃo

PERCENtUAl DE CoNtRIbUIÇÃo

Assistidos podem alterar percentual de recebimento do benefício e perfil de investimentos

Os Participantes que recebem renda 

mensal, equivalente à aplicação de 

um percentual entre meio por cento 

(0,5%) e dois por cento (2%), durante 

os meses de junho e julho poderão 

alterar o percentual de recebimento 

do benefício.

A opção pelo percentual pode va-

riar de 0,5% (meio por cento) a 2% 

(dois por cento). Não havendo ma-

nifestação até o dia 31 de julho, será 

mantido, para o período seguinte, 

o mesmo percentual anteriormente 

escolhido.

Além do percentual de recebimen-

to, o perfil de investimento também 

pode ser alterado. Vale lembrar que 

o perfil Arrojado não está disponível 

aos Assistidos, somente o Conserva-

dor e o SEBRAEPREV (Moderado).

Caso seja feita alguma alteração, 

é obrigatório o reconhecimento da 

firma da assinatura em cartório. os 

termos de alteração devem ser re-

cebidos pelo SEbRAE PREVIDÊNCIA 

até o dia 15 de agosto, no ende-

reço: SEPN Quadra 515, bl. C, loja 

32, 1º andar, SEbRAE PREVIDÊNCIA 

/ CEP: 70.770-503 / brasília – DF.

Além dessas opções de altera-
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Você, enquanto Participante, passa por duas etapas impor-

tantes dentro do Plano SEBRAEPREV: a de acumulação de 

contribuições e a de recebimento dos benefícios. Por isso, 

dependendo do momento em que esteja, pode ser melhor 

optar por um perfil mais conservador ou mais arrojado.

Ao optar por um perfil, o SEBRAE PREVIDÊNCIA não deixa 

de ter responsabilidades  sobre os investimentos dos re-

cursos do Plano SEBRAEPREV. A Entidade continua como 

principal responsável pela execução dos investimentos 

do seu plano, bem como pelo pagamento dos seus be-

nefícios futuros.

Os investimentos continuarão sendo regidos pela Políti-

ca de Investimentos do Plano SEBRAEPREV, que adota as 

melhoras práticas de mercado e utiliza a consultoria de 

gestores especializados de investimentos, considerando 

a alocação escolhida por cada participante.

PERFIl DE INVEStImENtoS

os termos de Perfil de Investimentos e Alteração de Percentual de Contribuição
devem ser protocolados no SEbRAE PREVIDÊNCIA até o dia 15 de agosto.

Acesse a área restrita do Portal  do Instituto 

(www.sebraeprevidencia.com.br) e faça a alte-

ração no menu  menu Contribuição / termo de 

opção de Investimento.

ImPoRtANtE: o Termo de Opção pelo Perfil de 

Investimentos poderá ser entregue ao Gestor 

do Plano SEBRAEPREV em sua Patrocinadora, no 

caso dos Ativos.

No caso de Assistidos, Autopatrocinados e 

Vinculados (bPD), o reconhecimento da firma 

da assinatura em cartório é obrigatório.

Como FAZER
A AltERAÇÃo
Do PERFIl DE 
INVEStImENtoS

Assistidos podem alterar percentual de recebimento do benefício e perfil de investimentos

ções, os assistidos também podem 

aproveitar esse período para realizar 

contribuições voluntárias. Além de au-

mentar a sua reserva previdenciária, 

é possível, ainda, ter a dedução da 

contribuição no Imposto de Renda, 

caso faça a declaração completa, até 

o limite de 12% dos rendimentos bru-

tos recebidos no ano.

Os formulários estão disponíveis na área restrita do Portal 

www.sebraeprevidencia.com.br, no menu Contribuição / termo de 

opção de Investimento / termo de Percentual de Recebimento.

Maiores informações, entre em contato com a Gerência de Relacio-

namento com o Participante: atendimento@sebraeprev.com.br ou 

(61) 3327-1669.

Como AltERAR
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA foi convidado a apresentar suas ex-

periências no Encontro Nacional de Comunicação, Relacio-

namento e Educação dos fundos de pensão, promovido pela 

Abrapp (Associação Brasileira das Entidades de Previdência 

Complementar), em maio.

Os impactos no atendimento do Instituto, após a criação da 

Gerência de Relacionamento com o Participante, foram apre-

sentados pela gerente Luciana Ribeiro. Antes, os atendimentos 

telefônicos, eletrônicos e presenciais eram realizados por todos 

os profissionais do Instituto. O percentual de adesão aumen-

tou, as demandas cresceram em número e complexidade, daí 

a necessidade de estruturação de uma área tão estratégica e 

essencial para um atendimento cada vez mais eficaz.

O evento contou com a presença de seis dirigentes de fun-

dos de pensão (SISTEL – PETROS – Fundação Libertas – FIBRA 

– FUNCESP), onde o Diretor-Presidente Edjair Alves represen-

tou o SEBRAE PREVIDÊNCIA. O debate entre esses profissionais 

abordou o que cada Entidade tem feito em relação ao relacio-

namento, comunicação e educação, enfatizando como fazer 

mais com menos.

Ao ser questionado sobre o que o Instituto tem feito para per-

manecer próximo aos participantes, Edjair destacou diversas 

ações: “Temos promovido concursos culturais, explorado o 

Facebook, com linguagem mais leve, estamos desenvolven-

do vídeos curtos e dando continuidade ao nosso Programa 

de Educação Financeira e Previdenciária – Planejar. E, recente-

mente, criamos a Ouvidoria e estamos trabalhando para dei-

xar o Aplicativo SEBRAEPREV Mobile com mais funcionalidades.

SEbRAE PREVIDÊNCIA
conta a sua experiência
em evento da Abrapp
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tributação: analise   qual é a melhor opção para o seu caso

Ao contratar um plano de previdência complemen-

tar, você deve considerar vários pontos, como o seu 

objetivo final, por quanto tempo assumirá esse in-

vestimento, qual o valor que você pretende acumu-

lar periodicamente e com que frequência poderá 

acumulá-lo.

Outro ponto é o regime de tributação a escolher. So-

bre o valor acumulado, você precisará recolher Im-

posto de Renda. Cabe a você decidir, no momento 

de contratação do plano, qual a melhor opção para 

o seu caso.

tRIbUtAÇÃo PRoGRESSIVA

No regime progressivo, no ato do resgate, o valor to-

tal resgatado será tributado na fonte a uma alíquota 

de 15% e depois o participante deverá fazer o ajuste 

na sua Declaração Anual de Imposto de Renda, con-

forme Tabela Progressiva de Imposto de Renda.

Dessa forma, valor de resgate que seja tributado 

com a alíquota de 27,5%, a diferença entre os 15% já 

pagos e os 27,5% devidos deverá ser paga no mo-

mento da entrega da Declaração de Ajuste Anual do 

ano fiscal do recebimento do resgate.

No caso de recebimento do benefício de aposenta-

doria, os valores são tributados no ato, de acordo 

com a Tabela Progressiva Mensal do Imposto de 

Renda da Pessoa Física em vigor.

tRIbUtAÇÃo PRoGRESSIVA

base de Cálculo
(em R$)

Alíquota
Valor da
Dedução
(em R$)

Até 1.903,98 0% ---

De 1.903,99 até 2.826,55 7,5% 142,80

De 2.826,66 até 3.571,05 15% 354,80

De 3.571,06 até 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de 4.664,68 27,5% 869,36
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SEbRAEPREV Notícias (SN): Apesar de terem gestões in-

dependentes, os Patrocinadores são co-responsáveis pelo 

êxito e perenidade do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Qual é a im-

portância de uma parceria permanente entre o Instituto e 

sua Patrocinadora, e o que poderá ser feito para estreitar 

essa relação?

 

Vinicius lages (Vl): O fundo de pensão e o seu Patroci-

nador precisam manter uma parceria permanente. A pre-

vidência complementar é um dos benefícios mais impor-

tantes oferecidos pelo Sebrae. Estamos falando do futuro 

dos nossos colaboradores, de qualidade de vida e de uma 

aposentadoria mais tranquila. Não é possível ficar alheio a 

tudo isso. É essencial que ocorram discussões estratégicas 

entre o Sebraeprev e cada uma das 30 unidades patro-

cinadoras do Sistema Sebrae, estreitando cada vez mais 

essa relação. 

 

SN: Na sua opinião, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem cumprido bem 

o seu papel como entidade de previdência complementar?

 

Vl: Trata-se de um plano relativamente novo e que ao 

longo dos anos vem se adequando às necessidades dos 

participantes. Pessoalmente, sou participante do Plano Se-

braeprev desde a sua criação e tenho acompanhado as 

evoluções. O Conselho Deliberativo, que reúne represen-

tantes das patrocinadoras e dos participantes, em con-

junto com a diretoria do SEBRAE Previdência, realizam um 

trabalho pautado em análises e simulações permanentes 

acerca dos cenários 

econômicos, possi-

bilitando antecipa-

ções de tomadas de 

decisões. Diante do 

cenário de ajustes 

da Previdência ofi-

cial, torna-se cada 

vez mais relevante o 

papel de uma enti-

dade de previdência 

complementar,  que 

certamente também 

exigirá adequações 

do Sebrae Previdência.

 

SN: O SEBRAE PREVIDÊNCIA criou um Programa de Edu-

cação Financeira e Previdenciária, o Planejar, que vem se 

consolidando a cada ano. Como o SEBRAE, na condição de 

Patrocinador, pode contribuir para o fortalecimento desse 

importante programa? 

 

Vl: O Sebrae fomenta ações de educação financeira entre 

seus clientes e também internamente, entre seus colabo-

radores. Desenvolver a cultura de educação financeira e 

previdenciária, permanente, independentemente do cená-

rio econômico, é fundamental. O Planejar é mais uma ação 

nesse sentido e por isso conta também com o apoio das 

unidades patrocinadores do Sistema Sebrae.

bate papo com o Diretor de Administração
e Finanças do Sebrae Nacional, Vinicius lages
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tributação: analise   qual é a melhor opção para o seu caso

tRIbUtAÇÃo REGRESSIVA

Prazo de acumulação
dos recursos

Alíquota definitiva 
na fonte

Até 2 anos 35%

De 2 a 4 anos 30%

De 4 a 6 anos 25%

De 6 a 8 anos 20%

De 8 a 10 anos 15%

Superior a 10 anos 10%

tRIbUtAÇÃo REGRESSIVA

Já na tributação regressiva, o interessado terá vantagem tributária 

se for investir por muito tempo. Mas vale lembrar que, neste caso, 

não há a possibilidade de compensar os valores na Declaração 

de Ajuste Anual de IR, pois a tributação é definitiva e na fonte.

Pode-se dizer que o regime de tributação regressiva é indicado 

para quem planeja poupar em plano de previdência por mais 

tempo, ou seja, cultivando a visão do longo prazo. Afinal, quanto 

maior o período em que o dinheiro ficar aplicado no plano, menor 

a alíquota do Imposto de Renda.
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Relatório Gerencial: veja os principais números do Instituto 

O Relatório Gerencial é publicado mensalmente junto com 

o boletim eletrônico Informe SEBRAEPREV e  traz uma sín-

tese de informações que possibilitam acompanhar men-

salmente o desempenho do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Confira 

a seguir um resumo do relatório mais recente (referência 

abril/2016). Veja o arquivo completo no nosso Portal.

O perfil do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook foi 

descontinuado e todas as atualizações estão sen-

do publicadas apenas na fanpage do Instituto: 

www.facebook.com/sebraeprevidencia. Se você 

ainda não curtiu a página, dê um like e fique por 

dentro do que acontece com o seu investimento 

para a aposentadoria, além de conferir dicas de 

economia e muito mais!

SEbRAE PREVIDÊNCIA no Facebook: curta a nossa fanpage!
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