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O Relatório Anual traz informações e dados que permitem 
que Participantes,  Ativos e Assistidos, acompanhem o que 
acontece com a  sua Entidade, além de oferecer aos órgãos 
reguladores e  às Patrocinadoras uma panorâmica sobre a 
gestão, solidez e  confiabilidade do Plano SEBRAEPREV e do 
Instituto. O documento, de publicação obrigatória, traz os 
demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto, além do 
detalhamento dos investimentos e da governança. 

O ano de 2013 se encerrou confirmando a trajetória evoluti-
va da situação patrimonial do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com 
crescimento dos ativos totais  de  7,8%. Em 10 anos de atuação, 
foi registrado um sólido crescimento de patrimônio, superação 
de metas (benchmark) e outros significativos históricos de 
registros positivos nos indicadores de investimentos e de 
gestão. 

O Relatório Anual de Informações está publicado em dois 
formatos e versões: resumido  e na versão completa, com foco 
na Instrução Normativa No. 5 da PREVIC.

O Relatório Anual de Informações, exercício 2013, está 
disponível no portal SEBREA PREVIDÊNCIA. Acesse 
http://sebraeprevidencia.com.br/portfolio-items/relatorios-
anuais/

Relatório Anual de Informações 2013 é publicado
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O período para a alteração de percentual de contribuição é o 
momento ideal para os Participantes refletirem sobre os seus planos 
futuros. Contribuir com um pouco mais pode fazer muita diferença no 
momento da aposentadoria.

De acordo com o regulamento do Plano SEBRAEPREV, nos meses de 
junho e julho, os Participante s têm a oportunidade de reavaliar seus 
percentuais de contribuição e os Assistidos podem rever o percentual de 
recebimento de seus benefícios.

A Contribuição Básica corresponde a um percentual inteiro entre 1% 
(um por cento) e 7% (sete por cento), a ser aplicado na parcela do respec-
tivo Salário de Contribuição excedente a 15 VRP (R$ 3.341,10) � Valor de 
Referência Previdenciário. Valor atual de 1 VRP: R$ 222,74.

AGENDA PREVIDENCIÁRIA: Junho e  Julho

Fique por dentro do Plano SEBRAEPREV 

PERÍODO DE ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DE PERFIL DE INVESTIMENTOS 

Continua ->



ParticipantesEmpréstimos

Investimentos

6.465 104 321 321 7.211
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 409 miR$ 409 miR$ 409 mi

Benefícios

4.724 = R$ 68 milhões

= R$ 15,7 mil121

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em mar/2014

Rentabilidade das Cotas

2,17%

1,36%

-0,08%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 543,19
R$ 12.936,73
R$ 3.567,26

R$ 370.994,67
104 

47
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

48
Aposentadoria 

Antecipada

7
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística mar/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de março/2014).

ABRIL DE 2014

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

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 Contribuição.

Como fazer

A alteração é fácil e rápida. A partir do dia 1º de 
junho,  acesse a área restrita do site do portal 
www.sebraeprevidencia.com.br. Utilize o Simulador 
de Benefício para visualizar como ficará a sua 
contribuição mensal. Na mesma área, encontra-se a opção Alteração de Percentual para devido preenchimento 
do termo. 

Ativos: O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assinada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio ao  
SEBRAE PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da Patrocinadora.

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

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. Os Assistidos receberão uma correspondência com informações detalhadas, além do formulário 
PARTICIPANTE ASSISTIDO/ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE RECEBIMENTO. 

PLANO SEBRAEPREV ALCANÇA 400 MILHÕES

Fique por dentro do Plano SEBRAEPREV 
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No mesmo período, em junho e julho, será 
possível alterar o perfil de investimentos, também. 
São três perfis: Conservador, SEBRAEPREV 
(Moderado) e Arrojado ( indisponível aos 
Assistidos). O SEBRAE PREVIDÊNCIA trará mais 
informação sobre os procedimentos necessários 
para a alteração.  

PERÍODO PARA ALTERAÇÃO DO PERFIL DE INVESTIMENTOS 


