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O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

UM GRANDE PLANO DE PREVIDÊNCIA 
COM APENAS 10 ANOS  

10 anos

O SEBRAE PREVIDÊNCIA completará 10 anos no próximo 
dia 02 de fevereiro. O Instituto carrega em seu DNA a forte 
marca dos seus Patrocinadores – o SEBRAE já é uma 
referência no sistema nacional de previdência privada. Não 
por acaso.

Desde sua origem o Instituto tem recebido total apoio 
dos seus 30 Patrocinadores e, principalmente, do 
Patrocinador Fundador, na sua estruturação e consolidação, 
procurando manter uma governança de excelência. Sua 
estrutura organizacional é modelo de gestão. 

Trabalha com uma equipe enxuta que gerencia os 
recursos aplicados com competência técnica e prudência; 
com idoneidade e imparcialidade; com impessoalidade e 
transparência.

A alocação de recursos é totalmente terceirizada e segue 
rígidos padrões de segurança e transparência expressa em 
mandatos, objetivando a proteção do patrimônio de seus 
participantes.

Há, portanto, muitos motivos a comemorar. Durante este 
ano, várias ações serão realizadas nas Patrocinadoras. Cada 
Gestor do Plano SEBRAEPREV ficará responsável por 
realizar uma ação em comemoração aos 10 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.

Você, participante do Plano SEBRAEPREV, faz parte dessa 
história. Fique ligado nos informativos do seu plano de 
previdência e acompanhe o que vai acontecer, nos próximos 
meses. 

SEBRAE PREVIDÊNCIA – Orgulho de todos nós!

DIA DO APOSENTADO 

Dia do Aposentado, a viagem pode ser sua
A 4ª edição do concurso Vida de Aposentado chegou. Em comemoração aos 10 anos do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, em 2014, o concurso será realizado mediante sorteio entre os 
Assistidos que enviarem um depoimento sobre o tema: “SEBRAE PREVIDÊNCIA 10 
anos, eu faço parte dessa história”.

Os depoimentos não serão avaliados por comissão julgadora, sendo livre o número 
de caracteres. Os depoimentos são uma forma de comemorar uma década da Entidade 
e servirão como condição para que os Assistidos concorram à viagem, mediante sorteio eletrônico.

O sorteio será realizado por meio do site www.random.org, no dia 14 de janeiro. O sistema sorteará os primeiros 
colocados. Caso o Assistido não possa receber o prêmio, o segundo colocado será contemplado. Não havendo 
disponibilidade do segundo colocado, o prêmio será repassado ao próximo, sucessivamente. 

O ganhador será premiado com uma viagem à cidade de São Paulo com acompanhante e city tour, além de representar o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA no evento realizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP, no dia 23de janeiro, juntamente com um diretor da Entidade. Os assistidos que já receberam a 
referida homenagem não poderão concorrer novamente. 

A viagem pode ser sua. Envie o seu depoimento para comunicacao@sebraeprev.com.br,  até o dia 13 de janeiro de 2014.

Os Gestores do Plano SEBRAEPREV são responsáveis, 
dentre muitas outras atividades,  por apresentar o Plano 
SEBRAEPREV aos novos empregados das Patrocinadoras. 
Eles explicam todos os benefícios que o plano de 
previdência oferece. Conheça alguns dos gestores:

GESTORES 

Gestores do Plano SEBRAEPREV 

Jose Armistrong 
Martins 

Cunha - CE

Deise Mara 
Rosa de 

Lima - RO

Francisca 
Emanuela 

Fontenele - CE

Carlos Alberto 
Machado de 
França - RO
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Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 4.249 empréstimos, 
totalizando R$ 61  milhões. Em novembro de 2013 foram 155 operações 
com valor médio de R$ 13 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de nobembro/2013).

Benefícios

Pensão por Morte: 6 

Aposentadoria Antecipada: 46

Aposentadoria Normal: 49 

Aposentadoria por Invalidez: 2 

Estatística nov/2013

Perfil da população de Assistidos

Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 552,68
R$ 13.477,18
R$ 3.539,26

R$ 375.236,26
103 

             R$ 390 milhões
Volume da Carteira de Investimentos Ativos (6.369)

Assistidos (103)

Autopatrocinados
(319)

BPD (271)
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GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM FINANÇAS PESSOAIS

O conceito simplificado de Rendas Passivas indica que são 
rendas que a pessoa recebe sem que precise trabalhar. 
Rendas ativas, ao contrário, dependem de esforço direto. O 
dinheiro é contrapartida do trabalho. Só recebe se trabalhar. 
É fácil perceber a diferença: um empregado ou autônomo 
precisa trabalhar para receber remuneração. O dono de um 
imóvel alugado tem direito a receber alugueis, mesmo sem 
trabalhar para isso. Mas é claro que para conquistar a 
situação de ter rendas passivas, como a dos alugueis ou de 
investimentos financeiros, geralmente é preciso trabalhar 
muito antes, para ganhar e juntar dinheiro, geralmente por 
meio de salários ou honorários, dois clássicos tipos de renda 
ativa. É preciso plantar antes para colher depois. 

Nem precisa perguntar qual a preferida de todas. Mas a 
maioria não faz por onde mudar a situação. Passam a vida 

Rendas Passivas
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dependendo de rendas ativas e sentem a queda brutal nas 
rendas e no padrão de vida quando se aposentam. 

O ideal em termos de independência financeira, é que a 
pessoa possua tantos ativos (investimentos) gerando rendas 
passivas, que não precise mais trabalhar para ganhar dinheiro. 
É a situação conhecida como “viver de rendas”. 

Então, quer saber muito mais sobre rendas passivas? 
Preparamos 5 fascículos sobre educação financeira e 
previdenciária. Os fascículos serão enviados em formato 
eletrônico e disponibilizados no site. O primeiro será Rendas 
Passivas. Os próximos temas serão:Educação Financeira e 
Orçamento familiar, Prevenção e Combate às Dívidas e 
Consumo Responsável, Estratégias de Investimento e 
Previdência Complementar e Educação Financeira 
Infantil.Continue acompanhando os informativos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. Em breve, tudo sobre Rendas Passivas. 

O seu Plano SEBRAEPREV é uma forma de renda passiva. 
Portanto, invista o quanto puder nele.

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

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

-0,29%   

0,86%       

-1,08%      

-2,00% 

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

 
1,58%  

 0,61%         
-0,37%

1,58%   
2,20% 

1,82%   
1,52%   
2,39%  

1,28 % 
-0,75%  

2,44690345  
2,46171235  
2,45252718

2,44532371  
2,46627167  
2,43969678

2,39084065  

2,40878750

Rentabilidade

Acompanhe os resultados dos perfis Conservador, 
SEBRAEPREV (Moderado) e  Arrojado. 

PERFIS DE INVESTIMENTOS 

Rentabilidade em 2013 (até 29 de novembro)
Conservador: - 1,92%
SEBRAEPREV (Moderado): -0,38%
Arrojado: 0,00%

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

0,17%   
0,16%   
0,06% 

2,41281306
2,41267684
2,41028407

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

30/08/2013
-0,63%  
 -0,38%
 -0,06%  

0,46%   
0,22%   
0,01%  

2,39763596
2,40357921
2,40893774

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

30/09/2013
0,41%   
0,88%   
1,04%

-0,05%   
0,66%   
1,05% 

2,40755689
2,42469462
2,4340556

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

31/10/2013
0,76%   
1,38%   
1,64% 

0,71%   
2,05%   
2,70% 

2,42582381
2,4582324

2,47386786

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

29/11/2013

-1,07%  
 -0,84%  
 -1,09% 

-0,37%   
1,20%   
1,58% 

2,39982193
2,43767215
2,44589756


