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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

Conselho Deliberativo reduz Taxa de Carregamento do Plano SEBRAEPREV 

CONSELHO EM PAUTA

A 1ª reunião do Conselho Deliberativo aconteceu na terça-feira (22/10), em Brasília.  Importantes temas para a Entidade e 
para os mais de 6.800 participantes do Plano SEBRAEPREV foram discutidos entre os conselheiros que deliberaram sobre o 
orçamento 2014, os projetos e ações para o próximo ano e sobre a política de investimentos 2014/2018.

Dentro do item orçamentário, o Conselho aprovou a redução da Taxa de Carregamento de 3% para 2%.  A taxa incide 
mensalmente sobre as contribuições Básicas para cobrir as despesas administrativas.  A nova taxa entrará em vigor em 
janeiro de 2014.

A Política de Investimentos 2014/2018 foi aprovada. Os conselheiros deliberaram a favor da manutenção dos limites de 
investimentos por segmentos já praticados em 2013, com revisão do percentual de alocação em Gestão Ativa* e incluindo a 
possibilidade de investimento no exterior. 

Dentre os projetos apresentados pela diretoria está a série de homenagens aos 10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no 
próximo ano. Os conselheiros foram unânimes em destacar a importância dos Gestores do Plano SEBRAEPREV nesses anos 
em que a Entidade cresceu em número de participantes, rentabilidade e patrimônio.  A ideia é trabalhar ações que valorizem 
e reconheçam o principal público da Entidade: os participantes.

AGENDA DO PLANEJAR

Marque na sua agenda os dias das palestras de 
educação financeira e previdenciária
SEBRAE/SP
Dia 05/11, às 14h, no auditório 
SEBRAE/AM
Dia 11/11, às 10h, no auditório
SEBRAE/AP
Dia 21/11, às 14h, no auditório

Mais ações serão realizadas nas Patrocinadoras
 Campanha de Adesão ao Plano SEBRAEPREV 
 Consultoria Previdenciária
 Consultoria Financeira
Fique atento aos próximos comunicados do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
e saiba mais sobre a programação. 
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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%

2013:  

Conservador: -1,61%   

SEBRAEPREV (Moderado): -0,91%    

Arrojado: -0,53%

*Gestão Ativa -  estratégia  que busca obter rentabilidade superior ao de determinado índice de referência. Isso significa que o Gestor procura no mercado as 
melhores alternativas de investimento visando atingir o objetivo desse fundo, sempre de acordo com a sua política de investimento.



Faça listas de compras – Uma das táticas para priorizar o 

atendimento das necessidades em detrimento de simples 

desejos e reduzir compras por impulso é fazer uso das listas 

de compras. Úteis também para estabelecer limites de 

gastos e para evitar desperdícios.

Pague apenas pelo consumo – Cancele ou negocie 

redução de valor pelos serviços adicionais que você não 

utiliza no telefone fixo ou celular, na TV a cabo, na internet e 

similares. Evite manter-se associado em clubes que pouco 

frequenta. 

Pesquise ao comprar pela Internet – Comprar pela 

internet traz comodidade e pode resultar em economia, mas 

alguns cuidados são necessários para evitar dissabores. Os 

preços variam bastante. Por isso, pesquise sempre e muito. 

Procure a melhor oferta utilizando serviços de buscas.

Peça, solicite e exija descontos – Não há vergonha 

alguma em pedir descontos. Se você for um bom cliente, 

peça desconto. Se você deseja economizar, solicite 

descontos. Há muitas lojas e empresas que estão dispostas a 

dar descontos, só falta o cliente pedir. 

Mantenha o controle – Saber o quanto se gasta e em que 

se gasta é meio caminho para evitar problemas financeiros. 

Não se descuide das pequenas contas. Muitas vezes é na 

soma dos pequenos gastos que se descobrem os grandes 

rombos no orçamento.

Programe-se para viajar – Quem planeja melhor e com 

mais antecedência geralmente consegue obter melhores 

tarifas e condições. Sempre que possível, viaje em baixa 

temporada. É mais fácil encontrar passagens aéreas baratas 

para o meio da semana do que nas segundas e sextas-feiras, e 

no meio do dia ou da noite do que no início ou final do 

horário comercial. Viajar sábados também pode ser 

econômico. Fique atento às promoções e procure ser 

flexível para fazer eventuais ajustes na viagem para tirar o 

melhor proveito das promoções.

Não rasgue dinheiro – O pior gasto é aquele que não gera 

benefício algum. Organize-se. Pague suas contas em dia. 

Concentre o vencimento das suas contas mensais para o 

mesmo período, de preferência na data do recebimento da 

sua principal fonte de receita. Sempre que possível use a 

opção de débito e pagamento automático diretamente com 

seu banco.

Economia no lazer – A economia no lazer deve ser nos 

gastos, não na qualidade ou na quantidade. Como se trata de 

atividade opcional, informe-se sobre dias e horários mais 

baratos em teatros e cinema, use e abuse do contato com a 

natureza, especialmente parques e praças. 

Fonte:  A Escolha Certa
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Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 3.903 empréstimos, 
totalizando R$ 57  milhões. Em setembro de 2013 foram 182 operações 
com valor médio de R$ 13 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de setembro/2013).

Benefícios

Pensão por Morte: 5 

Aposentadoria Antecipada: 45 

Aposentadoria Normal: 48 

Aposentadoria por Invalidez: 2 

Estatística set/2013

Perfil da população de Assistidos

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

R$ 552,68
R$ 13.686,36
R$ 3.580,71

R$ 367.522,31
100

             R$ 385 milhões
Volume da Carteira de Investimentos Ativos (6.246)

Assistidos (100)

Autopatrocinados
(314)

BPD (260)

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Dicas para economizar sempre

6
.9

2
0

T
o

ta
l 
d

e
 P

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Participantes


