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A importância de inclusão de beneficiários
As informações cadastrais atualizadas aprimoram a gestão do cadastro e possibilitam o recebimento de 
comunicados sobre a Entidade e o Plano SEBRAEPREV. Além disso, o Participante deve ficar atento a outras 
situações que envolvem a atualização cadastral. 

Beneficiários (no caso de falecimento do Participante)

Os beneficiários são divididos em dois grupos: 

Dependentes - Os filhos, os enteados ou os adotados legalmente, sem limite de idade. Esses dependentes são 
beneficiários presumidos e não dependem da inscrição do Participante para terem direito ao benefício, no caso 
de Pensão por Morte.

Cônjuge ou companheiro. Esses dependentes terão direito ao benefício de Pensão por Morte somente 
mediante inscrição no plano, ou seja, o Participante precisa formalizar por meio do Termo de Atualização 
Cadastral, diferente dos presumidos. 

Indicados - Qualquer pessoa física que o Participante tenha interesse em indicar. Mas atenção, os Beneficiários 
Indicados somente terão direito ao benefício, na falta dos Beneficiários Dependentes.

Caso o Participante não tenha filhos e nenhum beneficiário inscrito no Plano, na ocorrência do falecimento, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA solicitará Alvará Judicial específico onde o juiz determinará quem serão os herdeiros 
legais aptos ao recebimento do referido benefício. 

Atualização Cadastral: já fez a sua?

Para realizar a sua atualização cadastral, acesse a área 
restrita do portal www.sebraeprevidencia.com.br, 
menu Cadastro/Termo de Atualização Cadastral. O 
envio do termo de atualização cadastral, em sua 
versão impressa, só será necessário em caso de 
alteração (exclusão ou inclusão) de Beneficiários. 

Participantes Ativos: encaminhar 1 (uma) via assinada 
ao Gestor da Unidade. A referida alteração está 
condicionada ao recebimento do formulário no 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, devidamente assinado tanto 
pelo Participante, quanto pelo Gestor (inclusive com 
carimbo identificador da assinatura).

Autopatrocinados / Participante em BPD(*): 

encaminhar 1 (uma) via assinada ao SEBRAE 
P R E V I D Ê N C I A .  A  r e f e r i d a  a l t e r a ç ã o  e s t á 
condicionada ao recebimento do formulário no 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Assistidos: encaminhar 1 (uma) via assinada, com 
firma reconhecida, ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. A 
referida alteração está condicionada ao recebimento 
do formulário no SEBRAE PREVIDÊNCIA.

(*) Benefício Proporcional Diferido – Participante que 
se desliga da Patrocinadora e mantém sua reserva 
previdenciária no Plano SEBRAEPREV, podendo 
realizar contribuições esporádicas. 

Faça a sua atualização cadastral



Participantes Empréstimos

Investimentos

7.075 121 335 410 7.941
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 527 miR$ 527 miR$ 527 mi

Benefícios

7.636 = R$ 113 milhões

= R$ 3 milhões221

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  jul/2015

Rentabilidade das Cotas

6,59%

7,32%

6,10%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 505,56
R$ 14.424,31
R$ 3.678,58

R$ 445.108,22
121

58
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de julho/2015).
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7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Afastamento

Caso você se afaste da Patrocinadora, ou seja, do SEBRAE, e fique sem a sua remuneração durante o 
afastamento, fique atento em relação ao Plano SEBRAEPREV. 
Você tem 60 dias para fazer uma das seguintes opções:
Ÿ Continuar contribuindo para o plano, assumindo a parte da Patrocinadora e garantindo todos os seus 
direitos frente ao plano.
Ÿ Suspender a contribuição durante o período de afastamento. Nessa situação estará descoberto caso ocorra 
algum sinistro: Invalidez ou morte. 
Atenção: Caso não faça a opção no prazo, será presumida a opção pela suspensão das contribuições.

Afastamento temporário 

2
0

14
 12,74%

10,03%
6,69%

Educação financeira

Guardar dinheiro para situações imprevistas e 
emergências é algo fundamental dentro do conceito 
de educação financeira.  A vida nos dias de hoje é 
muito complexa e também arriscada para que você 
aposte que nunca precisará disso.
Passo 1: Registre suas receitas e despesas

Faça um controle bem detalhado, de pelo menos três 
meses, de todas as despesas da família. Faça o 
mesmo com suas receitas líquidas (já descontados 
Imposto de Renda, deduções, contribuições e etc.). 
Passo 2: Separe o importante do supérfluo
Agora com uma ótima visibilidade da situação 
financeira familiar, reúna a família e, juntos, façam 
uma análise profunda, identificando os itens que 
poderão ser cortados. 
Passo 3: Defina um valor mensal a ser poupado
Com algumas despesas cortadas e algum dinheiro 
sobrando por conta da priorização mais inteligente, 
já é possível começar a poupar. Defina um valor fixo 
mensal a ser poupado ou um percentual da renda 
familiar para começar a guardar. 
Passo 4: Escolha investimentos adequados ao seu 
perfil
Decida qual será o destino dado ao dinheiro 
poupado. 
Passo 5: Mantenha o dinheiro como uma prioridade

A cada 6 meses (ou um ano, dependendo do 

montante poupado), faça uma 
nova avaliação da situação 
financeira da família para 
verificar como está o 
crescimento da reserva 
de emergência e se já é 
possível considerar 
novos investimentos 
em outros objetivos e 
metas.
Conclusão

O sucesso na criação da reserva de emergência e, 
consequentemente, no hábito de investir está 
intimamente ligado a duas características que, caso 
você não possua, precisará desenvolver: disciplina e 
persistência.
Com o passar do tempo e à medida que você for 
aprendendo mais e investindo com mais frequência, 
você poderá aplicar em instrumentos financeiros 
mais avançados e rentáveis, acelerando assim não só 
a construção de seu fundo de reservas, mas também 
criando estratégias para acelerar o crescimento de 
seu patrimônio. Por hora, o importante é começar e 
valorizar a educação financeira. Então, mãos à obra! 
Até mais!

Fonte: Conrado Navarro (http://dinheirama.com/)

5 Passos para você criar sua reserva de emergência


