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Estamos vivendo 
mais.

Homenagem aos 
Gestores.

SEBRAEPREV 10 anos: 
trabalhando por um 
futuro melhor. 



SEBRAEPREV: 10 anos 
trabalhando por um 
futuro melhor

Pensar no futuro bem mais distante que o ano que se 
inicia é um exercício ainda pouco comum entre a maioria 
das pessoas, porém pensar no futuro a longo prazo está se 
tornando cada vez mais necessário, principalmente quando 
o modelo previdenciário oficial, que normalmente não as-
segura no momento da aposentadoria o mesmo poder aqui-
sitivo do período em atividade. E para garantir maior tran-
quilidade, é bom começar a planejar o mais breve possível.

 A Previdência Complementar entra neste cenário como 
uma excelente forma de planejamento financeiro a longo 
prazo. O SEBRAEPREV é a melhor opção de investimento 
que os colaboradores do Sebrae têm à disposição a partir 
do momento que iniciam sua carreira. Chegar aos 10 anos 
de existência já tendo sido reconhecida como uma das ins-
tituições de previdência complementar do país que se des-
tacaram nos quesitos governança corporativa e custo admi-
nistrativo por participante é ter a certeza de que o trabalho 
implementado ao longo de sua trajetória, com a administra-
ção transparente nas aplicações financeiras, seja em rela-
ção à segurança, liquidez e rentabilidade, foi o melhor ca-
minho para o sucesso de suas ações. O SEBRAEPREV deixa 
de ser um sonho e se torna uma verdadeira política de pes-
soal e estratégia de atração e retenção do capital humano.

 A Entidade passou por grandes e significativos pro-
cessos de evolução desde a sua criação em 2004, quando, 
precisamente em outubro, foi assinado o contrato com os 
gestores de investimentos do SEBRAEPREV, época em que 
o Sebrae possuía 4.400 empregados ativos. De lá para cá, 
muita coisa aconteceu, o SEBRAEPREV cresceu, hoje possui 
7.107 participantes, houve a implementação de emprésti-
mos a participantes, revisão do estatuto e do regulamento, 
campanha de atualização cadastral, implementação de to-
dos os instrumentos de governança; processo eletrônico de 
eleição de seus conselhos, a evolução na comunicação, no 
atendimento e relacionamento com os seus participantes e 
patrocinadores, além da implementação do Planejar – Pro-
grama de Educação Financeira e Previdenciária.

A história do SEBRAE PREVIDÊNCIA retrata um so-
nho de um grupo de lideranças que buscou alternativas 
de soluções para a implementação de uma previdência 
complementar. Durante um longo período, o grupo fez 
visitas a instituições, analisando aquela solução que 
melhor se adequaria ao Sebrae. Em 1990, o Centro 
Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa 
transformou-se em Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas, o Sebrae, que se desvinculava da 
administração pública transformando-se em serviço so-
cial autônomo.

 A partir de então, as negociações começaram a to-
mar novos rumos e sete Unidades do Sistema Sebrae che-
garam a implantar seus próprios planos de previdência 
complementar, todos de forma terceirizada. Em seguida, 
o Sebrae/NA assumiu a responsabilidade de implemen-
tar um plano de previdência complementar e uma enti-
dade específica para fazer a gestão do plano, extensivo a 
todas as demais Unidades do Sistema Sebrae.

 Em junho de 2002 o Sebrae/NA aprova o modelo de 
previdência complementar para os seus colaboradores, 
extensivo ao Sistema Sebrae. Em 2003 foram desenvol-
vidos todos os levantamentos de informações e estudos 
necessários para viabilização da implementação do pla-
no e da entidade de previdência.

2008
•	Assunção do Passivo Previdenciário
•	Dois Diretores de Mercado
•	Monitoramento de riscos dos 

investimentos
•	Eleição dos Conselhos
•	7 empregados

2009
•	Revisão cadastral
•	Adequações do Regulamento
•	Implantação do programa de 

empréstimo pós-fixado

2010
•	Diretoria Certificada
•	2º Ciclo Planejamento Estratégico
•	Monitoramento dos controles internos
•	8 empregados + 3 diretores

2011
•	Eleição conselheiros
•	PLANEJAR
•	Política de Comunicação
•	Mapeamento processos
•	Implantação Empréstimo Pré-fixado  

e redução de juros
 

2012
•	Portal Planejar
•	1º pesquisa de satisfação
•	Manualização de processos
•	Metodologia de avaliação Gestores de 

Investimentos
•	Carteira Renda Variável Ativa
•	Integração RM Labore-TRUST

 

2013
•	Implantação do Perfil de 

Investimentos
•	Mudança de Sede
•	Espaço do participante
•	Fundos imobiliários
•	Política de Relacionamento
•	Normatização dos Processos
•	Novo Portal e Intranet
•	Ampliação do programa de 

empréstimo e redução das taxas  
de juros

•	Plano de continuidade de negócio
•	Fórum SEBRAEPREV de Economia
•	9 empregados

 

2014
•	Relacionamento com os participantes
•	Educação financeira e previdenciária
•	3º ciclo de planejamento estratégico
•	Eleição dos Conselhos

2004
•	Ministério da Previdência Social 

aprova o funcionamento do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA

•	Instalação dos Conselhos
•	Diretoria em tempo parcial
•	Adesão ao Plano NA
•	100% de terceirização
•	Início das adesões do UF
•	1 estagiário

 

2005
•	Adesão de todas as UFs
•	Eleição dos Conselhos com as 29 

patrocinadoras incluíndo a ABASE
•	Seleção dos gestores de 

investimentos
•	2 empregados

 

2006
•	Regimentos internos
•	 Atualização do Estatuto
•	1º Ciclo de Planejamento
•	Monitoramento da Estratégia
•	Código de Conduta
•	Início de migração dos Planos
•	4 empregados

 

2007
•	Diretor-presidente
•	Diretor Executivo
•	Técnicos Especializados
•	Sede exclusiva
•	6 empregados

Linha do Tempo

Total: 7.107 participantes
(Base de dezembro de 2013)

Número de Participantes

Total: 7.107 (Base de dezembro de 2013)

ATIVOS

AUTOPATROCINADOS

BPD

ASSISTIDOS

6.386

319

299

103

Números SEBRAEPREV
Com dez anos de funcionamento, o SEBRAEPREV obteve um crescimento 

exponencial desde o número de participantes, o patrimônio e sua rentabilidade. 

No acumulado de 
dezembro de 2004 a de-
zembro de 2013, o SE-
BRAEPREV atingiu 144% 
de rentabilidade, o Ibo-
vespa alcançou 97% e 
a Poupança 92%. Já a 
inflação (IPCA) ficou em 
59%. O patrimônio está 
avaliado em cerca de R$ 
400 milhões.

Atualmente, tem a 
adesão de 92% dos co-
laboradores do Sistema 
sebrae e conta com 7.107 
participantes de todo o 
país e o seu desempe-
nho tem se mantido bem 
acima dos índices da 
Poupança, assim como 
do IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo).

Rentabilidade Acumulada - Até dez/2013

Evolução das Taxas de Carregamento e Gestão

Adesões por colaboradores
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92%
Adesão de
colaboradores

92%
Adesão de
colaboradores

O Plano de Previ-
dência também tem a 
preocupação de redu-
zir as suas despesas. O 
custo administrativo por 
participante, que hoje é 
de R$ 658,51, está 24% 
menor que em 2011, e 
34% inferior à média 
nacional dos Fundos de 
Pensão.

A junção destes 
índices, a seriedade e o 
comprometimento com 
que o SEBRAEPREV é 
conduzido fazem com 
que o Plano, em apenas 
uma década, se consoli-
de como uma referência 
no sistema nacional de 
previdência privada.
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Luiz Barretto
Presidente do Sebrae

O SEBRAE PREVIDÊNCIA é a materia-
lização de um sonho dos colaboradores 
do Sistema Sebrae que vislumbravam uma 
previdência complementar no sentido de 
oferecer melhor condição de vida na fase 
pós-laboral. O Sebrae entendeu que se tra-
tava de uma importante política de atração 
e de retenção de talentos, necessária para 
os desafios do seu complexo portfólio de 
atividades.

 Ao receber a proposta da Diretoria 
Executiva o Conselho Deliberativo Nacional 
assumiu de pronto esta importante missão 
de viabilizar, da melhor forma, a implemen-
tação desse importante benefício. 

Nesse sentido, o Conselho Deliberativo 
nomeou uma Comissão de Conselheiros, 
presidida pelo próprio Presidente do Con-
selho, analisou e avaliou profundamente 

O Sebrae sempre investiu muito na ca-
pacitação empresarial dos seus clientes e 
um tema fundamental abordado no nosso 
atendimento é o planejamento financeiro. 
Às vezes as pessoas não têm o hábito de 
guardar dinheiro para começar o negócio 
próprio ou não estão atentas em poupar para 
ter mais segurança e estabilidade no futuro.

Temos o compromisso de apontar os be-
nefícios da educação financeira para quem 
quer empreender, mas também nos preocu-
pamos com a melhoria da qualidade de vida 
e o futuro de nossos colaboradores. Nesse 
sentido, criamos o SEBRAEPREV, o plano de 
previdência privada para os empregados do 
Sebrae, que completa uma década em 2014.

 Ao longo desses 10 anos, o Sebrae, no 
papel de Patrocinador Fundador, deu todo 
o apoio necessário para a viabilização e 

todas as alternativas propostas, deliberan-

do em junho de 2002 pela criação do Plano 

SEBRAEPREV, seu financiamento, as regras 

gerais de funcionamento e adesão por par-

te dos Sebrae Estaduais.

 Nesses 10 anos o Conselho Delibera-

tivo vem acompanhando atentamente toda 

sua evolução, desde a implementação, es-

truturação e sua consolidação e reconhece-

mos que foi a decisão mais acertada, haja 

vista o que representa para todos os cola-

boradores como expectativa de um futuro 

melhor, bem como para mais de uma cente-

na de assistidos que já usufruem os bene-

fícios oferecidos pelo Plano SEBRAEPREV.  

Parabéns SEBRAE PREVIDÊNCIA.

sustentabilidade do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA. Fruto de uma iniciativa de um grupo 
de empregados que buscou soluções para 
a aposentadoria, o plano cresceu, tornou-
se sólido e teve adesão de quase 100% dos 
colaboradores, o que comprova a eficiência 
da acertada decisão.

 Em 2013, o SEBRAEPREV ampliou sua 
atuação e permitiu perfis diferentes de in-
vestimentos conforme as características 
dos participantes. O Sebrae assumiu o servi-
ço passado de todo o Sistema Sebrae como 
se a entidade existisse desde a admissão do 
empregado. Foram avanços importantes na 
história do Sebrae Previdência.

 O marco histórico dos 10 anos de exis-
tência do SEBRAEPREV nos motiva a conti-
nuar trabalhando para planejar um futuro 
melhor para os nossos colaboradores.
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Depoimentos

“Ingressei no plano assim que ele foi lançado no 
dia 1 de dezembro de 2004. Tenho o orgulho e satis-
fação de ser primeiro participante do Plano. O atual 
sistema de previdência oficial, face ao valor do teto 
concedido de benefício, não permite que o aposenta-
do ou pensionista, após tantos anos de contribuição, 
usufrua em condições adequadas sua aposentadoria. 
Acredito que esta argumentação seja a melhor moti-
vação para que o colaborador do Sistema Sebrae ve-
nha a aderir o Plano de Previdência Complementar. O 
importante a ser ressaltado é que o valor da poupança 
realizada hoje tem como contrapartida a participação 
da patrocinadora no mesmo valor e é esse montante 
que comporá a sua reserva matemática para sua apo-
sentadoria futura.  A administração dos recursos do 
SEBRAEPREV nesses 10 anos vem sendo conduzida 
de forma adequada e profissional”. Éddi Yamamura - Pri-
meiro participante do Plano SEBRAEPREV.

“O SEBRAEPREV é uma garan-
tia para que você se aposente e que o 
padrão de vida não caia tanto quando 
comparado ao período em que você es-
tava trabalhando. Foram vários anos a 
espera da criação da previdência que 
valeram a pena, hoje sou assistida e es-
tou plenamente satisfeita. Essa inicia-
tiva me permitiu realizar alguns sonhos 
como: viajar e construir uma casa no 
campo. Hoje me considero uma pes-
soa com qualidade de vida e tudo isso 
é proporcionado pelo SEBRAEPREV”. 
Maria das Graças Alves Barbosa – Recife - PE. 
40 anos de serviço no Sebrae. Se aposentou em 
agosto de 2013 e hoje trabalha com organização 
de eventos.

“Ter a possibilidade de aderir a um plano de Previ-
dência Complementar é um grande benefício para um 
futuro mais seguro e tranquilo. Por isso, vejo grande va-
lia ao colaborador do Sebrae ter essa oportunidade com 
vantagens e benefícios exclusivos do SEBRAEPREV. 
Adquiri a Previdência Complementar logo no início do 
meu ingresso profissional no Sebrae visando aumentar 
a chance de ter um maior retorno financeiro e tranquili-
dade no final da vida. O SEBRAEPREV ampliou a minha 
capacidade de pensar e investir no futuro. Ter a possibi-
lidade de escolher que tipo de investimento, de acordo 
com o perfil que mais atende as minhas necessidades, é 
uma vantagem bem interessante. Além disso, o benefí-
cio da contrapartida pela patrocinada torna mais atrati-
vo o investimento no plano”. Ana Carolina Damasio Rodrigues 
de Freitas - Ingressou no Sebrae/RJ como colaboradora oficial em 
agosto de 2008, tendo sido estagiária desde 2006. Aderiu à Previdên-
cia Complementar desde o dia do seu ingresso na empresa.  

Dr. Roberto Simões 
Presidente do Conselho Deliberativo 
Nacional do Sebrae

Depois de alguns anos de articulações, 
estudos e muitas expectativas, finalmente 
o sonho se concretizou no dia 02 de feverei-
ro de 2004 – estava oficialmente aprovado o 
funcionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Ao longo desses 10 anos, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA tomou decisões e providên-
cias importantes, necessárias para a con-
solidação, aperfeiçoamento e ampliação do 
Instituto.

Passamos por turbulências da econo-
mia mundial com muito esforço e cautela.  
Conseguimos, através de uma gestão firme, 
eficiente e participativa, resultados signi-
ficativos, garantindo o retorno e a liquidez 
dos investimentos dos Participantes.  

Nossa trajetória está marcada por mu-
danças que possibilitaram o aumento do 

nível de adesão, o crescimento patrimonial, 
a redução das taxas que incidem sobre as 
contribuições e o patrimônio, a implemen-
tação de perfis de investimentos, a busca 
da excelência no relacionamento e hoje 
temos o SEBRAE PREVIDÊNCIA como exe-
cutor de boas práticas de governança cor-
porativa.

Temos a firme convicção de que esta-
mos trilhando o caminho certo para ajudar 
a viabilizar cada vez mais projetos de vida e 
continuaremos como referência no merca-
do de previdência complementar brasileiro.

Parabéns a todos os Participantes, aos 
Patrocinadores, que em muito tem contri-
buído para viabilização do nosso Instituto. 
Parabéns SEBRAE PREVIDÊNCIA!

O ano de 2014 é um marco para o SE-
BRAE PREVIDÊNCIA, pois é quando cele-
bramos os 10 anos da entidade.

O Instituto de Seguridade Social do Se-
brae carrega a forte marca de seus Patro-
cinadores e faz parte de nossa política de 
atração e retenção do capital humano.

Não poderíamos deixar de mencionar o 
empenho de todos aqueles que contribuem 
ou contribuíram nessa caminhada para for-
talecer o SEBRAE PREVIDÊNCIA, como as 
diretorias, os conselheiros e os gestores 
dos estados. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA mantém 
uma governança compartilhada, tendo 
uma  gestão formada por pessoas compro-
metidas e dedicadas ao tema da previdên-
cia complementar; sempre com foco na 
transparência e redução do custeio visan-

do o aumento da rentabilidade do patrimô-
nio de seus participantes. 

Vejamos que no acumulado de dezem-
bro de 2004 a dezembro de 2013, o SEBRAE-
PREV atingiu 144% de rentabilidade, sendo 
que o Ibovespa alcançou 97% e a Poupança, 
92%, considerando IPCA de 59%.

Outro ponto a destacar é a redução das 
despesas. O custo administrativo, que já es-
teve na faixa de 1,35%, está projetado como 
meta para 2014 em 0,8%, bem como a taxa 
de carregamento, que na origem do Plano 
foi de 10%, reduziu a 2% na meta de 2014.

Portanto, temos razões para celebrar 
estes resultados, que demonstram a confia-
bilidade e solidez do investimento, que tem 
grande relevância para o futuro dos nossos 
colaboradores e suas famílias.
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“Eu sempre me preocupei com o meu futuro e de minha 
família. No momento em que o SEBRAEPREV foi apresentado 
aos funcionários, eu fiz uma aposta. Investi o máximo que po-
dia por mês. Quando saí do Sebrae, era possível fazer a porta-
bilidade. Um dos meus colegas que também saiu na mesma 
época sugeriu o saque do dinheiro, mas decidi não sacar e 
segui dentro do plano e o valor que o Sebrae investiu pôde vir 
para mim depois de 5 anos. Os percentuais anuais do SEBRAE-
PREV são muito bons e continuei investindo, já que a estrutura 
é muito boa e tem gente trabalhando e pensando nesse tipo 
de negócio. O plano de previdência me dá uma rentabilida-
de boa no médio e longo prazo. Considero muito importante 
também o portal do SEBRAEPREV, pois tem infraestrutura, in-
formações, atendimento, follow up, tudo é fundamental para 
a continuidade no investimento”. Gilberto Pinheiro Caruccio Júnior 
- Autopatrocinado. Foi funcionário do Sebrae de 2002 a 2006.  Saiu do Sebrae 
e permaneceu no SEBRAEPREV.

“A criação do SEBRAEPREV veio como resultado de uma longa 
luta, empreendida por dirigentes e funcionários do Sebrae Nacio-
nal e alguns dirigentes estaduais, entre os quais eu me incluo. O 
sonho de criação de um sistema de complementação de aposenta-
doria transformou-se em realidade quando, em 2004, a direção do 
Sebrae Nacional, dotada de visão de futuro e comprometida com 
os destinos de seus colaboradores, decidiu criar o SEBRAEPREV. 

 Quando deixei o Sistema Sebrae e assumi novos compro-
missos profissionais considerei importante manter minha vin-
culação ao SEBRAEPREV, o que continuo fazendo ainda hoje. 
Como se sabe, o funcionário do Sebrae encontra-se vinculado 
ao Regime Geral da Previdência Social. O SEBRAEPREV, no meu 
entendimento, veio corrigir essa distorção e apresenta-se como 
um importante mecanismo de garantia de renda para seus fun-
cionários e colaboradores. O SEBRAEPREV vem aprendendo e se 
aperfeiçoando com o tempo, garantindo maior transparência, agi-
lidade e qualidade nos serviços prestados”. Glaucia Maria Vasconcel-
los Vale – Minas Gerais - Participante Autopatrocinada que se tornará elegível  
ao benefício de Aposentadoria Normal, em abril de 2014.

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA

José Claudio dos Santos 
Presidente do Conselho Deliberativo 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA



Homenagem aos Gestores

Luiz Neres
Aposentado do Sebrae Nacional
e sua família.
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O aumento do acesso à informação, educação, saneamen-
to básico e novas tecnologias melhoraram consideravelmente 
as condições de vida da população. Em 1940, a expectativa de 
vida era de 42 anos. Em 2012, essa idade chegou a 74,6 anos, 
conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

 O perfil da população também mudou. Em 2042, a popula-
ção brasileira atingirá seu tamanho máximo, de 228,4 milhões de 
pessoas. Mesmo com essa marca, haverá uma redução no ritmo 
de crescimento nos próximos 30 anos e a queda da população a 
partir daí será reflexo principalmente da queda da taxa de fecun-
didade. A queda dessa taxa, aliada ao aumento da expectativa de 
vida, provocará o envelhecimento da população. Segundo o IBGE, 
o perfil da população brasileira passa gradativamente de uma na-
ção jovem para um país de idosos. A previsão para 2050 é de que 
a população de idosos seja de 42 milhões de pessoas.

 Resultado: estamos vivendo mais! E como manter o padrão 
de vida com um longo período de aposentadoria? Muitas vezes 
o benefício da Previdência Social não é suficiente para manter 
esse padrão. O teto previdenciário hoje é de R$ 4.396,06, ou seja, 
cumprindo todas as exigências legais, este seria o valor máximo 

da aposentadoria. Ao longo do período de atividade no mercado 
de trabalho, a contribuição ao regime geral de Previdência Social 
cobre apenas parte do salário. A outra parcela, que excede o teto, 
deve ser coberta por uma Previdência Complementar. Por isso é 
importante planejar e aplicar em uma reserva financeira.

 No SEBRAEPREV, para cada R$ 1,00 de contribuição, até o 
limite de 7% aplicados sobre a parcela do salário de contribuição 
excedente a 15 VRP*, o patrocinador contribuirá com o mesmo 
valor. Isso significa que o que o colaborador recolhe ao plano é 
duplicado a cada contribuição. Além disso, sendo uma Entidade 
Fechada de Previdência Complementar portanto, sem finalidade 
lucrativa, todo resultado líquido da aplicação dos recursos reverte 
para os seus participantes.

 O SEBRAEPREV também pratica baixas taxas para custeio 
administrativo. No plano, a parte do valor dos Benefícios de In-
validez e de Pensão por Morte não coberta pelo saldo de conta 
do participante será assegurada pelos patrocinadores. E muito 
importante destacar a governança: a gestão é feita de maneira 
compartilhada entre os representantes dos patrocinadores e os 
representantes dos participantes e assistidos.

 Invista em um futuro tranquilo. Para se inscrever no plano, o 
colaborador deve preencher o Termo de Adesão, via internet, no 
endereço www.sebraeprevidencia.com.br.

 * 15 VRP (Valor de Referência Previdenciário). 1 VRP = R$ 222,74.

Estamos vivendo mais

Virgínia Siqueira
Pernambuco

Luiz Ávila
Rio Grande do Sul

Marcelo José de Souza
Amazonas

Gilka de Freitas
Goiás

Preparar-se para o futu-
ro é uma preocupação que 
todos os colaboradores do 
Sebrae devem ter. É pre-
ciso pensar nas situações 
que possam ocorrer futura-
mente, e todos possuem a 
vontade de ter uma reserva 
financeira futura.  Foi de ex-
trema importância a criação 
do SEBRAEPREV, pois é pen-
sando assim que consegui-
remos ter um futuro melhor 
garantido, usufruindo com 
qualidade de vida a nossa 
aposentadoria.

 Dez anos não são 10 
dias. É unanimidade, hoje 
em dia, que, se você quiser 
ter uma boa renda na fase 
de aposentadoria, não deve 
se contentar apenas com 
os benefícios pagos pelo 
INSS. O SEBRAEPREV é de 
extrema importância para 
o Sistema Sebrae, que ava-
lio como um plano confiá-
vel, consistente, objetivo e 
transparente.

 É de extrema impor-
tância se planejar finan-
ceiramente e acompanhar 
esta execução de maneira 
moderada. Assegurar um 
aumento no patrimônio e 
garantir alguma reserva é 
muito importante. Para isso 
temos que tomar decisões 
eficazes, analisando o ce-
nário como um todo, pois 
é pensando assim que con-
seguiremos ter um futuro 
melhor, usufruindo com 
qualidade de vida a nossa 
aposentadoria.

O SEBRAEPREV é um 
plano sólido que garante 
100% de rentabilidade, de-
duzida a taxa de carrega-
mento, com a contrapartida 
do Sebrae frente à contri-
buição obrigatória do par-
ticipante. É um plano que 
conta com os participantes 
do Sebrae e vem se renovan-
do e aprimorando seus pro-
cessos a cada dia.

A importância do SE-
BRAEPREV para os partici-
pantes é a garantia inques-
tionável de ter uma renda 
mensal que mais se aproxi-
me do padrão de vida que o 
funcionário tinha enquanto 
estava trabalhando. Além 
disso, é uma forma de se 
interessarem e ter maiores 
esclarecimentos acerca de 
Previdência Complementar 
pelas diversas ações desen-
volvidas e bombardeio de 
informações acerca do as-
sunto.

O interesse de garantir 
o futuro nas ações do pre-
sente é fundamental para 
garantir a tranquilidade fi-
nanceira da pessoa que já 
passou sua vida profissional 
inteira acumulando recur-
sos para usufruir de mais 
qualidade de vida e por em 
prática projetos pessoais.

Os empregados do sis-
tema SEBRAE são regidos 
pela CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e quando 
se aposentarem vão rece-
ber o valor estipulado pela 
tabela do INSS. Com o pla-
no de Previdência Comple-
mentar do SEBRAEPREV, o 
empregado poderá manter 
o mesmo padrão de vida 
conquistado ao longo dos 
anos de sua carreira, sem 
comprometer sua qualida-
de de vida. No passado era 
mais fácil planejar o futuro 
e a aposentadoria. Hoje a 
expectativa de vida aumen-
tou e o planejamento tem 
que levar em consideração 
esse maior tempo de vida.

 O SEBRAEPREV é um 
benefício onde o emprega-
do contribui com um per-
centual e a patrocinadora 
contribui com o mesmo 
valor. Com a Previdência 
Complementar, os empre-
gados estão pensando mais 
no planejamento do seu fu-
turo. Nesses 10 anos, con-
seguimos adesão de 99% 
dos empregados. Percebe-
mos que a adesão foi cres-
cente, considerando a cre-
dibilidade demonstrada ao 
longo desse tempo: trans-
parência, divulgação dos 
resultados, gestão compar-
tilhada, entre outros.

Sabemos que é impos-
sível depender somente da 
Previdência Social para ter 
uma aposentadoria com 
qualidade de vida. Pois é no 
momento de descansar que 
nos deparamos com o enor-
me problema: tempo so-
brando e dinheiro faltando. 
Só aí é que  vemos a impor-
tância do plano de Previ-
dência Complementar que 
o Sebrae oferece. Estes as-
pectos fundamentais é que 
necessitam ser trabalhados 
pelos gestores junto aos 
colaboradores, do quanto o 
investimento no plano pode 
mudar o seu futuro.

 “O futuro a Deus per-
tence”, velho dito popular 
que não deve ser conside-
rado quando se trata de 
planejamento financeiro, 
neste caso o dito deve ser: 
“O futuro me pertence”. 
Eu é quem sou responsá-
vel pelo meu futuro e das 
pessoas que de mim de-
pendem economicamente. 
Deus irá abençoar as atitu-
des adotadas na busca de 
um futuro financeiramente 
bem planejado. Lembrando 
que o planejamento pode 
ser iniciado em qualquer 
etapa da vida, mas quan-
to mais cedo for adotado, 
maiores serão as chances 
de se ter um futuro praze-
roso, de lazer e qualidade 
de vida. Aposentar-se com 
uma boa reserva financeira 
e como abrir a porta para 
uma nova vida cheia de bri-
lho e novidades.

07  SEBRAEPREV Notícias  



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.sebraeprevidencia.com.br.  Assessora de Comunicação responsável: Viviane Araújo;  Estagiária: Taiana Soares; Produção Editorial e Gráfica: Frente Comunica-
ção (www.frentecom.com.br); Fotografia: Viviane Araújo; Tiragem: 8.000 exemplares; Impressão: Gráfica Positiva. 

CONSELHO DELIBERATIVO (membros titulares): José Claudio dos Santos - presidente , Vitor Roberto Tioqueta – vice-presi-
dente, 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).Ex

pe
di

en
te

Kátia Vidigal
Colaboradora do Sebrae no Espírito Santo

Somos especialistas em pequenos negócios. 
E isso faz de nós especialistas em pensar que o futuro pode e deve ser melhor.
Somos especialistas em antecipar problemas e pensar a longo prazo.
Especialistas em planejar, preparar o caixa, diversifi car fontes de renda,
rentabilizar os investimentos e gerar resultados.
Resultados fi nanceiros, logísticos, organizacionais que se revertem,
no fi m das contas, na prosperidade e na qualidade de vida do empreendedor.
Estamos sempre pensando no futuro de quem empreende.
No futuro dos outros. Nada mais justo que apliquemos esse
conhecimento em nossas próprias vidas. Merecemos isso. 

       O Sebrae é especialista em pequenos negócios.
O Sebraeprev é especialista no seu futuro.

Porque, por mais que tenhamos orgulho do que fazemos
e tenhamos estabelecido um vínculo que nos una para sempre,
sabemos que a nossa vida vai muito além do nosso trabalho.
E planejar o próprio futuro é sempre o melhor negócio das nossas vidas.


