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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

PLANO SEBRAEPREV paga centésimo benefício
Aposentadoria

A aposentadoria é um momento de mudanças e de novos 
desafios. De repente, aquela rotina de trabalho acaba e dá 
espaço aos novos projetos, aos passeios, às visitas familiares 
e aos encontros com os amigos. Preparar-se para o 
momento da aposentadoria é fundamental para que se 
conquiste a tão desejada qualidade de  vida. 

Após 40 anos de muito trabalho e dedicação ao 
SEBRAE/PE e atuando nas áreas   administrativa e financeira 
da Patrocinadora, a pernambucana Maria das Graças está  
aproveitando a sua aposentadoria. O seu benefício 
representa o CENTÉSIMO BENEFÍCIO pago pelo Plano 
SEBRAEPREV. 

 Assim que foi admitida, em 1973, Maria das Graças 
vislumbrava a possibilidade de ter uma aposentadoria mais 
confortável com um plano de previdência complementar e 
não hesitou ao fazer a sua adesão ao Plano SEBRAEPREV 
logo que foi implementado no início de 2005. Ela afirma que 
foi a melhor decisão: “Com certeza, se fosse me aposentar 
pensando só no INSS, não teria a tranquilidade e a confiança 
em parar após 40 anos de atividade profissional”.

Hoje, Maria das Graças tem uma empresa de eventos 
onde trabalha eventualmente e aproveita os momentos 
livres para usufruir de atividades de lazer e aproveitar mais a 

convivência com a família, 
principalmente com os 
netos. Antes, não tinha 
muita disponibilidade por 
conta da rotina do trabalho.

A respeito  da aposenta-
doria, Maria sabe como 
usufruir do seu benefício.  
“Uso para ter uma quali-
dade de vida tranquila, 
estou construindo uma casa 
de campo para realizar um 
sonho que sempre tive, já que hoje a capital está muito 
agitada e no campo ainda é possível viver como antigamen-
te”, comemora.

Ainda sobra tempo para cuidar de um sonho antigo, a 
empresa Planeta Doce, no mercado há 15 anos. “Sempre 
gostei de atividades diferentes da que exercia profissional-
mente no SEBRAE, apesar de amar a minha profissão e o 
trabalho que fazia. Gosto de transformar sonhos em 
realidade, porque trabalhar em eventos é realizar os sonhos 
de alguém”, afirma a assistida número 100 do Plano 
SEBRAEPREV. 

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

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

-0,29%   

0,86%       

-1,08%      

-2,00% 

31/10/2012
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

 
0,66%   
1,58%   

 0,61%         
-0,37%

0,66%   
2,26%   
2,88% 

2,49%   
2,19%   
3,07%  

1,96 % 
-0,09%  

2,44690345  
2,46171235  
2,45252718

2,44532371  
2,46627167  
2,43969678

2,39084065  

2,39290842  
2,40878750Rentabilidade

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

PERFIS DE INVESTIMENTOS 

Rentabilidade das Cotas
2010: 8,3%     2011: 7,3%     2012: 14,22%

Rentabilidade em 2013 (até 31 de outubro)
Conservador: - 0,86%
SEBRAEPREV (Moderado): 0,46%
Arrojado: 1,10%

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

0,83%   
0,83%   
0,73% 

2,41281306
2,41267684
2,41028407

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

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

0,20%   
0,45%   
0,67%  

2,39763596
2,40357921
2,40893774

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

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

0,61%   
1,33%   
1,72% 

2,40755689
2,42469462
2,4340556

 Conservador

Sebraeprev (Moderado)

Arrojado

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

1,38%   
2,73%   
3,38% 

2,42582381
2,4582324

2,47386786



Perto de completar 10 anos de implementação, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA tem muito a comemorar. O Plano 
SEBRAEPREV acaba de alcançar a marca de 7 mil 
Participantes. São Ativos, Autopatrocinados, BPD e 
Assistidos. Somente  neste ano, 874 novos empregados das 
Patrocinadoras aderiram ao Plano SEBRAEPREV. 

O participante de número 7 mil é o analista Técnico da 
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Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 4.094empréstimos, 
totalizando R$ 59  milhões. Em setembro de 2013 foram 191 operações 
com valor médio de R$ 12 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de outubro/2013).

Benefícios

Pensão por Morte: 6 

Aposentadoria Antecipada: 46

Aposentadoria Normal: 49 

Aposentadoria por Invalidez: 2 

Estatística out/2013

Perfil da população de Assistidos

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

R$ 552,68
R$ 13.644,03
R$ 3.552,78

R$ 329.821,02
103 

             R$ 393 milhões
Volume da Carteira de Investimentos Ativos (6.307)

Assistidos (103)

Autopatrocinados
(321)

BPD (276)

Participantes

Mais de 7 mil participantes
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PLANEJAR

A programação do Planejar aconteceu nos dias 21 e 22 de 
novembro. Na quinta-feira, pela manhã,  no auditório do 
SEBRAE/AP, empregados da Patrocinadora  conheceram 
mais sobre a Entidade e o Plano SEBRAEPREV. A rentabilidade 
dos perfis de investimentos e os últimos números do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA foram apresentados pelo diretor-presidente 
Edjair Alves. Logo após a apresentação institucional, o 
palestrante Álvaro Modernell, especialista em finanças, deu 
várias dicas de como organizar a vida financeira  sem 
preocupações e desgastes com endividamento. 

A  gerente da Unidade de Gestão de Pessoas, Maria Nilda,  
falou sobre a importância das ações do Planejar. “A palestra 
deu uma visão ampla a todos os colaboradores, envolvendo 
empregados e estagiários, e a consultoria em finanças 
pessoais, trouxe a possibilidade de o empregado melhorar 
seu planejamento financeiro”, disse Nilda. 

A participante Kátia Helena diz ter aproveitado a palestra. 

“Acredito ser um evento válido e 
para mim, muito proveitoso, pois 
pude receber esclarecimentos sobre 
algumas dúvidas e ter melhor 
conhecimento sobre o assunto 
PREVIDÊNCIA. Com toda certeza eu chamaria outros 
participantes do plano para o evento. Apesar de eu já 
conhecer sobre educação financeira, o evento me permitiu 
rever algumas situações pessoais”, concluiu a analista da UGE.  

O Planejar cumpriu mais uma vez o seu papel, levando 
mais informações e conceitos sobre o mundo da previdência 
complementar e finanças. Como resultado, mais de 90 
pessoas assistiram à palestra, 13 empregados participaram da 
consultoria financeira individual e 8 puderam tirar as suas 
dúvidas sobre as regras do Plano SEBRAEPREV por meio da 
consultoria previdenciária. Todas as ações do Planejar, no 
SEBRAE/AP,  foram patrocinadas pelo Banco do Brasil. 

Planejar promove palestra aos colaboradores do SEBRAE/AP 

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 do Plano SEBRAEPREV:

GESTORES 

Gestores do Plano SEBRAEPREV 

UGOC do SEBRAE/AM. Wagner Lopes, de 
27 anos, diz ter pensado no seu futuro ao 
aderir o plano. “A minha decisão se deu 
pelo fato de eu me preocupar com o 
futuro e mormente com a minha 
qualidade de vida. O Plano SEBRAEPREV  
mostrou boas perspectivas no futuro com 
relação à questão financeira. Pretendo incrementar minha 
cota de participação voluntária ano após ano tendo em vista 
melhores retornos”, afirma Wagner que foi admitido em 
outubro. 
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