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Até o dia 31 de julho, você, participante do Plano 
SEBRAEPREV,  poderá alterar o perfil de investimen-
tos e o percentual de contribuição.

PERFIL DE INVESTIMENTOS 
A alteração só é necessária caso você queira 

trocar de perfil. Caso queira permanecer no perfil 
atual, não é preciso fazer a opção novamente.
Como fazer

O Termo de Opção de Perfil de Investimentos 
pode ser acessado por dois caminhos.

Pelo hotsite: www.perfilinvestsebraeprev.com.br, 
no menu Quando e Como Optar.

Pelo portal: www.sebraeprevidencia.com.br, na 
área restrita, no menu Termo de Opção de 
Investimento.
Importante:

O Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos 
poderá  ser  entregue ao  Gestor  do P lano 
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.

Data limite para protocolar  o formulário perfil de 
investimentos, no SEBRAE PREVIDÊNCIA: 10 de 
agosto. 

VOCÊ TEM COMPROMISSOS COM O PLANO 
SEBRAEPREV NESTE MÊS DE JULHO

AGENDA PREVIDENCIÁRIA

Continua ->

Conheça a evolução da Cota do seu Perfil de Investimentos

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO 
O período para a alteração de percentual de 

contr ibuição é  o  momento ideal  para  os 
Participantes refletirem sobre os seus planos futu-
ros. Contribuir com um pouco mais pode fazer muita 
diferença no momento da aposentadoria.

A Contribuição Básica corresponde a um percen-
tual inteiro entre 1% (um por cento) e 7% (sete por 

cento), a ser aplicado na parcela do respectivo Salário 
de Contribuição excedente a 15 VRP (R$ 3.341,10) � 
Valor de Referência Previdenciário. Valor atual de 1 
VRP: R$ 222,74.

Já a Contribuição Voluntária Mensal é de caráter 
facultativo, sem contrapartida da Patrocinadora. 
Pode ser esporádica, não sujeita a limite máximo e 
com valor mínimo de 1 VRP; e mensal, com valores 
mínimo e máximo de 1% a 30% do Salário de 



ParticipantesEmpréstimos

Investimentos

6.530 106 332 325 7.293
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 428 miR$ 428 miR$ 428 mi

Benefícios

5.067 = R$ 73 milhões

= R$ 13 mil183

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em mai/2014

Rentabilidade das Cotas

5,82%

4,53%

4,26%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.691,08

R$ 391.254,09
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Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de maio/2014).
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7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Ser educado financeiramente é cuidar bem do seu 
dinheiro e saber gastar dentro do orçamento, para 
que os recursos sobrem no fim do mês. Também faz 
parte desse aprendizado pensar na fase da 
aposentadoria, a fim de garantir um futuro mais 
confortável. Quem faz um planejamento financeiro 
decide antecipadamente o que fazer com os 
recursos, evita gastos desnecessários e a falta de 
dinheiro. Na elaboração desse planejamento, é 
importante ter disciplina, observar as necessidades, 
definir metas e objetivos.

Aqui você encontra algumas dicas para ter uma 
vida financeira saudável, com base numa cartilha 
elaborada pela Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar.
Para que o planejamento financeiro dê certo:

·Tenha um compromisso com você
·Limite seus gastos. Eles devem ser menores do 

que o valor que você ganha
·Dedique tempo ao seu dinheiro. Como o corpo, a 

saúde financeira merece atenção
·Adquira conhecimento financeiro. Leia cartilhas, 

bons livros e faça cursos nessa área
·Separe todo mês uma quantia para 

poupar ou investir
· C r i e  o b j e t i v o s  e  p l a n o s 

financeiros
·Gaste apenas o que sobrar
A melhor forma de se planejar é 

fazer um orçamento doméstico, 
para controlar receitas e despesas. 
Um bloco, planilhas de Excel e 
programas disponíveis na internet 
podem lhe ajudar.

Leia a matéria completa em: 
http://sebraeprevidencia.com.br/ed
ucacao-financeira-2/

FONTE: �Estratégias para uma Vida Melhor � 
Saiba como a Educação Financeira Pode Ajudar Você�. 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar.

Material distribuído pelo SEBRAE/RJ, nas comemorações aos 
10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

PLANO SEBRAEPREV SUPERA 400 MILHÕES

Como a educação financeira pode ajudar você?

AGENDA PREVIDENCIÁRIA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Contribuição.
Como fazer: Acesse a área restrita do portal 

www.sebraeprevidencia.com.br. Faça a alteração no 
menu 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 responsabili-
dade da Patrocinadora.

Autopatrocinados: O Participante Autopatrocinado 
precisa encaminhar 1(uma) via assinada ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.

Importante: o percentual de contribuição só será 
alterado após o recebimento do termo no SEBRAE 
PREVIDÊNCIA

Assistidos: Os Assistidos também podem alterar o 
percentual de recebimento do benefício.

A opção pelo percentual pode variar de 0,5% 
(meio por cento) a 2% (dois por cento). Não havendo 
manifestação no  prazo estabelecido, será mantido, 
para o período seguinte, o mesmo percentual 
anteriormente escolhido. 

Data limite para protocolar o formulário de per-
centual de contribuição, no SEBRAE PREVIDÊNCIA: 15 
de agosto. 


