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Este documento constitui o Relatório Final da primeira 

edição da Pesquisa de Satisfação realizada em julho / 

agosto de 2012 junto aos participantes ativos e assisti-

dos do plano de benefícios SEBRAEPREV, administrado 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Se-

guridade Social. 

A pesquisa, contratada pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA à 

Plus Interativa, seguiu briefing apresentado pela enti-

dade, buscando atender à necessidade de informações 

sobre a comunicação com os participantes, os benefí-

cios e os serviços oferecidos pela entidade, a sua ges-

tão e o nível geral de satisfação. A partir deste briefing, 

a Plus Interativa formulou e propôs projeto básico para 

a pesquisa, com sugestão de metodologia e questões 

para o questionário.

O trabalho de coleta foi realizado no período de 26 de 

julho a 12 de agosto de 2012, com entrevistas realiza-

das por meio de questionários eletrônicos enviados e 

recebidos por Internet. 

Todo o processo de pesquisa esteve sob a responsabi-

lidade direta da Plus Interativa, envolvendo as etapas 

de elaboração, avaliação e teste dos questionários, 

coleta, verificação, codificação dos questionários, di-

gitação, tabulação, cruzamentos, análise e geração do 

presente Relatório.

Objetivos da Pesquisa

A Pesquisa de Satisfação SEBRAEPREV - 2012 tem 

como objetivo estratégico a obtenção de subsídios 

necessários ao aprimoramento da gestão do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, que permitam o incremento da eficiên-

cia da comunicação e do relacionamento do Instituto 

com seus associados.

Para tanto, a pesquisa tem como foco principal a iden-

tificação do grau de satisfação dos participantes ativos 

e assistidos em relação a aspectos como a comunica-

ção, o atendimento, os benefícios previdenciais, os 

serviços oferecidos e a gestão da entidade. 

Junto a um grupo específico de participantes ativos – 

os “elegíveis” –, a Pesquisa buscou identificar as prin-

cipais causas pelas quais estes ainda não solicitaram as 

suas aposentadorias, apesar de já terem conquistado 

as condições necessárias para tanto.

 

A Pesquisa de Satisfação SEBRAEPREV - 2012 constitui, 

portanto, levantamento de informações estratégicas, 

buscando subsidiar a gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

com os seguintes aspectos principais:

o grau de satisfação dos participantes e assistidos 

com a instituição e com o Plano;

segmentos insatisfeitos, bem como os fatos e focos 

geradores da insatisfação;

nível de utilização de produtos e serviços oferecidos;

nível de eficiência dos canais de comunicação e 

atendimento;

nível de conhecimento e uso de serviços oferecidos, 

como simulador e extrato online; 

qualidade do atendimento oferecido, com avaliação 

dos gestores;

grau de satisfação com os benefícios do plano e o 

seu processo de concessão;

grau de satisfação com o serviço de empréstimo ofe-

recido e o seu processo de concessão; 

grau de conhecimento das regras atuais de previ-

dência;

entendimento e intenção quanto a contribuições.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Este Relatório

Este Relatório Final de Pesquisa foi organizado de forma a 

permitir uma visão detalhada dos achados obtidos, além 

de conclusiva, ao longo da própria apresentação.

A Parte 2 apresenta os achados relativos à amostra consi-

derada para a pesquisa, com resultados gerais (para toda 

a amostra) e segmentados por situação dos associados 

(Ativos; Autopatrocinados; Em BPD; e Assistidos), por 

sexo e faixa etária.

Cada questão formulada aos entrevistados tem a sua 

análise conclusiva apresentada separadamente, com au-

xílio de gráficos (que permitem mais rápida visualização 

dos achados). 

Essas questões estão agrupadas em seções conforme o 

tópico principal a que se referem:

- Comunicação / Acesso às Informações;

- Atendimento;

- Benefícios;

- Elegíveis;

- Contribuições;

- Investimentos;

- Programa de Empréstimo; e

- Avaliação da Satisfação em Geral.

A Parte 3 traz as conclusões gerais da pesquisa, com al-

guns aspectos analisados em maior profundidade. Além 

disso, são apresentadas as principais recomendações, 

elaboradas em função do diagnóstico fornecido pelas 

conclusões e resultados da pesquisa. 

O questionário utilizado para as entrevistas constitui o 

Anexo 1 deste Relatório. 

O Anexo 2 traz as tabelas de resultados das pesquisa, 

com dados percentuais totais e segmentados.
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Metodologia

A Plus Interativa aplicou nesta pesquisa metodologia 
quantitativa, que dá pesos às respostas dos participantes 
e compõe base para comparações dos resultados da ava-
liação presente com os resultados de estudos futuros.

As entrevistas foram realizadas por e-mail (que dão 
acesso a questionários eletrônicos) e por telefone, 
sendo este último meio em caráter complementar. Em 
ambos os casos, foram exploradas algumas perguntas 
abertas (com respostas discursivas e explicativas), que 
permitem a livre resposta e / ou o aprofundamento de 
determinadas questões.

Universo

O universo da Pesquisa compreendeu a população de par-
ticipantes (ativos, autopatrocinados, em Benefício Pro-
porcional Diferido e Em Benefício) do plano SEBRAEPREV 
mantido e gerido pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, ou seja, um 
total de 5.991 pessoas constantes do cadastro fornecido 
pelo Instituto à Plus Interativa em 04.07.2012. 

Para a avaliação específica do grupo de “Elegíveis à 
Aposentadoria” considerou-se o universo informado 
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, de 152 participantes.
 
Amostragem

A amostra base para a pesquisa foi constituída por es-
tratificação proporcional simples, considerando cotas 
definidas proporcionalmente aos segmentos avalia-
dos, com um total de 825 (oitocentos e vinte e cinco) 
entrevistas, todas elas colhidas por meio de Internet. 

O número total de entrevistas foi determinado pela Plus 
Interativa de forma a garantir a densidade estatística 
necessária dos resultados primários, com intervalo de 
confiança de 95% e margem de erro admissível de 5%.
Na composição geral da amostra, ao longo do processo 
de coleta (realização de entrevistas), buscou-se garantir 
a maior aproximação possível dos percentuais apresen-
tados pelo universo de associados quanto a distribuição 
por sexo, faixa etária, “Situação” do participante no pla-

no. As pequenas diferenças percentuais existentes em 
alguns casos resultam das dificuldades encontradas no 
contato com os associados de determinados perfis ou 
segmentos, estando, porém, dentro dos limites aceitá-
veis.

O processo de composição amostral, com vistas à sua 
melhor execução,  contou com as seguintes etapas:

1) sorteio inicial para a composição das cotas, consi-
derando os associados cadastrados com e-mail e/ou 
telefone completos;

2) os participantes ativos e assistidos sorteados para 
participar da pesquisa online foram avisados, no pró-
prio e-mail de encaminhamento do link para o ques-
tionário eletrônico, que, caso não conseguissem aces-
sar o questionário eletrônico, poderiam clicar em link 
específico ou simplesmente responder ao e-mail re-
cebido informando número de telefone para possível 
contato e participação na pesquisa;

3) como os questionários eletrônicos recebidos supe-
raram em número o total de entrevistas necessárias, 
havendo “sobras” no preenchimento de algumas das 
cotas, novos sorteios foram realizados para a finaliza-
ção do processo.    

Para a avaliação da questão específica apresentada ao 
grupo de “Elegíveis à Aposentadoria”, ao considerou-
se, de forma separada da amostra da Pesquisa de Sa-
tisfação, a amostra composta pelo total de 34 questio-
nários online recebidos de participantes deste grupo.
 
Questionário

O questionário aplicado na presente pesquisa contou 
com um total de 29 questões distribuídas de maneira 
linear (sem saltos entre elas).
 
O questionário contou com estrutura sugerida pela Plus 
Interativa, em que a maioria das questões é composta 
por uma afirmativa e opções de resposta relativas ao grau 
de concordância do entrevistado (“discordo totalmente”, 
“discordo em grande parte”, “concordo com restrições”, 
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“concordo em grande parte” e “concordo totalmente”).

Equipe

A presente pesquisa envolveu a colaboração de 5 pro-
fissionais da Plus Interativa, dos quais 2 encarregados 
do processo de coleta e verificação, com larga expe-
riência na realização de entrevistas telefônicas, e os 
demais responsáveis pela supervisão do trabalho e 
análise dos resultados.

Verificação

Como de praxe, cerca de 20% dos questionários respon-
didos foram verificados, de forma a certificar a correção 
das respostas dos entrevistados. O processo de verifi-
cação envolveu a escolha aleatória dos questionários e 
contato por telefone com as pessoas que haviam sido 
entrevistadas, para que respondessem novamente algu-
mas das perguntas anteriormente respondidas.

Análise

Com o auxílio de gráficos e tabelas, a Plus Interativa 
analisou as respostas colhidas junto aos entrevista-
dos, buscando apresentar sempre os resultados gerais 
(para o total da amostra) e os resultados segmentados 
por “Sexo”, “Faixa Etária” e “Situação no Plano”.

A Plus Interativa aplicou o método usual de análise, 
que desconsidera a opção intermediária da escala de 
respostas (neste caso, a opção “Concordo com Restri-
ções”) e considera as duas opções extremas de dis-
cordância somadas, perfazendo o que se denominou 

“grau de discordância”, e as suas opções extremas de 
concordância somadas, reunidas no chamado “grau 
de concordância”.

Também foi utilizado na análise o “grau de concordân-
cia líquida” (diferença entre os graus de concordância 
total e de discordância total), parâmetro cujo acompa-
nhamento nas próximas edições da pesquisa poderá 
gerar observações relevantes. 

Os gráficos utilizados para a visualização das questões 
foram construídos com padrão de cores baseado no 
senso comum, que associa a cor vermelha a situações 
negativas e a cor azul, a aspectos positivos. 

Não foi considerada, em função do caráter específico 
da pesquisa, qualquer segmentação por classe ou cri-
térios padronizados da Classificação Econômica Brasil, 
estabelecidos pela ABA e pela ABIPEME.

Apresentação dos Resultados

Os resultados da pesquisa de satisfação são apresen-
tados e entregues ao SEBRAE PREVIDÊNCIA em três 
formatos distintos:

1) neste Relatório Final impresso; e

2) em CD, com a íntegra do Relatório Final de Pesquisa 
em formato PDF;

3) em apresentação de Power Point, gravada em mídia 
eletrônica, utilizada na apresentação dos resultados 
pela Plus Interativa ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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1. Impossibilidade de acesso à Internet em 
alguns dos locais de trabalho

Apesar do esforço do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que co-

municou a realização da pesquisa e a necessidade de 

adequações aos responsáveis pela área de tecnologia 

de cada empresa patrocinadora, verificou-se número 

significativo de pessoas que tentaram acessar e respon-

der ao questionário eletrônico sem sucesso, por conta 

de restrições ao acesso à Internet no local de trabalho. 

Alguns destes participantes responderam aos e-mails 

convites da pesquisa com observações e reclamações 

quanto à incapacidade de acesso. A equipe da Plus 

buscou responder a todos os e-mails recebidos, orien-

tando que o associado, se possível, buscasse acessar 

a Internet e o questionário eletrônico da pesquisa de 

outro local que não o seu local de trabalho. Em alguns 

casos, os participantes retornaram solicitando contato 

telefônico e foram atendidos, na medida do possível e 

da necessidade da pesquisa. 

2. Entrevistas realizadas, mas desconsideradas

Alguns questionários preenchidos e recebidos atra-

vés da Internet foram desconsiderados no cômputo 

do levantamento. Isto ocorreu, em geral, por dois 

motivos principais:

- Os entrevistados ou respondentes dos questioná-

rios online eram pessoas ligadas diretamente à ge-

rência do Instituto;

- Os entrevistados ou respondentes dos questionários 

online responderam de forma inconsistente a pergun-

tas relacionadas, aspecto este que foi identificado pela 

supervisão, mas que não pôde ser esclarecido pela ve-

rificação, em função de impossibilidade de novo con-

tato com o associado.

Cabe observar que Diretores e Conselheiros não foram 

considerados nos sorteios de composição da amostra, 

como forma a garantir a máxima isenção dos achados 

da pesquisa. 

3. Falha no envio do questionário por 
instabilidade nos servidores

A partir de dois avisos recebidos de participantes sor-

teados para participar da pesquisa, que indicavam fa-

lha no acesso ao link do questionário eletrônico, a Plus 

Interativa realizou vários testes, buscando replicar a 

mensagem de erro observada e detectar possível falha 

nos links para os questionários eletrônicos. Não foram 

detectados erros nos links, que são gerados automa-

ticamente pelo sistema e permitiram o recebimento 

normal de grande número de questionários respondi-

dos, sem problemas.

As falhas relatadas podem ter ocorrido devido a ins-

tabilidades momentâneas nos servidores de Internet 

que atendem à pesquisa ou mesmo nos servidores que 

atendem aos locais de trabalho dos respondentes da 

pesquisa. Como forma de contornar o problema nos ca-

sos em que ele foi observado, a Plus Interativa contatou 

os participantes que tentaram responder a pesquisa, 

com o envio de e-mail com novo link para a pesquisa.

Alguns fatos considerados relevantes ocorridos no processo da presente pesquisa mereceram registro: 
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A amostra de 825 entrevistas foi estratificada, buscando garantir proporcionalidade semelhante à do 

universo de participantes do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Sexo

Masculino

Feminino

TOTAL

Distribuição por Sexo

Universo

53,5%

46,5%

100,0%

Amostra

52,4%

47,6%

100,0%

Situação

Ativos

Autopatrocinados

Em BDP

Em Benefício

TOTAL

Distribuição por Situação no Plano

Universo

91,1%

4,3%

3,3%

1,3%

100,0%

Amostra

91,9%

4,1%

2,1%

1,9%

100,0%

Faixa Etária

Até 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

TOTAL

Distribuição por Faixa Etária

Universo

16,5%

32,6%

29,2%

16,4%

5,3%

100,0%

Amostra

16,0%

32,0%

30,4%

15,9%

5,7%

100,0%
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Em linhas gerais, Comunicação do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA tem aprovação elevada. 

Quanto mais novo o participante, menor a aprovação. 

Mais de ¾ dos entrevistados (76,4%) concordam total-
mente ou em grande parte com a afirmativa “Os canais 
de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, 
com eficiência, as informações que os participantes 
devem conhecer”. Este percentual é pouco maior en-
tre as mulheres: 78,7%. No geral, apenas 4,4% discor-
dam em algum grau da afirmativa.

Esta questão apresenta um dos maiores graus de con-
cordância líquida (saldo entre as avaliações mais posi-
tivas e as mais negativas, desconsiderando-se a opção 
intermediária) de toda a pesquisa, de 71,9%.

Na análise por situação no plano, destaca-se o grupo 

de Assistidos (em benefício), com 100% de concordân-
cia para a afirmativa. O grupo de Ativos é o que apre-
senta o menor percentual de concordância (75,2%) e o 
maior grau de discordância (4,9%).

Este resultado é confirmado pela avaliação por faixa etá-
ria: quanto mais novo o participante, menor o grau de con-
cordância e maior a insatisfação com a Comunicação do  
SEBRAE PREVIDÊNCIA. Entre aqueles com até 30 anos 
ocorre o menor nível de concordância (62,9%), a maior 
discordância (8%) e o maior percentual dos que não sa-
bem opinar (8,1%). No grupo de mais idade (acima de 
60 anos), a concordância alcança 85,1% e a discordân-
cia é zero.

Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, 
com eficiência, as informações...

Total da Amostra

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente

0,8%
3,6%

14,3%

43,4%

33,0%

4,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total da Amostra
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Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, 
com eficiência, as informações...

Por situação no Plano

0,9%
4,0%

14,6% 17,6%
5,9%

43,1%

67,6%

11,8%
37,5%

32,1%

14,7%

82,4%

62,5%

5,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ativo AutoPat. BPD Em Benef.

Por situação no Plano

Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, 
com eficiência, as informações...

Por faixa etária

3,2% 0,8% 0,8%

4,8% 5,5% 2,6% 2,3%

21,0%
14,1%

14,2% 10,7%
8,5%

42,7%
43,4% 47,6%

38,2%
36,2%

20,2% 30,9% 32,2%
45,0%

48,9%

8,1% 5,5% 3,4% 3,1% 6,4%

0%
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40%
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60%

70%

80%

90%

100%

<30 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

Por Faixa Etária

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente
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Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, 
com eficiência, as informações...

Por sexo

1,3% 0,5%
4,1% 3,2%

16,5%
12,3%

41,7%
44,9%

32,1% 33,8%

4,3% 5,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masc Fem

Por sexo

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente
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Portal SEBRAEPREV é bem avaliado pelos participantes. 
Ativos e mais jovens estão mais distantes do Portal.

Avaliado separadamente, o Portal do SEBRAE  
PREVIDÊNCIA alcançou índice de satisfação que re-
força a boa avaliação da Comunicação do Instituto. 
Do total da amostra, 72,5% concordam, em algum 
grau, com a afirmativa “O Portal SEBRAEPREV na In-
ternet oferece as informações mais importantes que 
os participantes precisam no seu dia a dia”. O nível 
de discordância geral para o total da amostra é de 
apenas 3,2%.

Merece atenção o percentual do total da amostra 
relativo aos que afirmam nunca terem acessado o 

Portal: 13,9%. Entre os Ativos, este percentual é ain-
da maior, alcançando 14,6%, mais que o dobro do 
percentual apresentado pelos Assistidos. 

Com padrão semelhante ao da avaliação sobre a Co-
municação do Instituto, o grupo dos mais jovens é 
justamente o que apresenta o menor grau de con-
cordância (58,8%) e o maior percentual de partici-
pantes sem condições de avaliar o Portal (24,2%). 
Isto, mais uma vez, reforça o fato de serem os Ativos 
os que menos aprovam o Portal, ainda que co grau 
de concordância elevado de 71,1%.

O Portal SEBRAEPREV na Internet oferece as informações 
mais importantes que...

Total da Amostra

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente

0,6%
2,5%

10,4%

42,7%

29,8%

13,9%
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Total da Amostra
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O Portal SEBRAEPREV na Internet oferece as informações 
mais importantes que...

Por situação no Plano

0,7%
2,4% 5,9% 5,9%

11,2%
6,3%

40,9% 61,8%

94,1%

31,3%

30,2%

23,5%

56,3%

14,6% 8,8% 6,3%
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Por situação no Plano

O Portal SEBRAEPREV na Internet oferece as informações 
mais importantes que...

Por faixa etária

0,8% 0,8% 0,4% 0,8%
3,2% 2,3% 3,7% 0,8%

12,9% 9,0% 11,6% 9,9%
6,4%

41,1% 46,5% 43,8%
35,9%

38,3%

17,7%
27,0% 29,6%

42,7% 42,6%

24,2%
14,5% 10,9% 9,9% 12,8%
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<30 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

Por Faixa Etária

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente

Não sei opinar

Concordo Totalmente

Concordo em Grande Parte

Concordo com Restrições

Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente
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O Portal SEBRAEPREV na Internet oferece as informações 
mais importantes que...

Por sexo

0,8% 0,5%
2,3% 2,8%

11,5% 9,5%

39,9% 45,1%

32,6% 27,3%

13,0% 14,8%
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Masc Fem

Por sexo

Não sei opinar

Concordo Totalmente
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Discordo em Grande Parte

Discordo Totalmente
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Mais de ¾ dos participantes utilizam redes sociais. 
Facebook e LinkedIn são os mais populares.

Nada menos que 76% dos entrevistados afirmaram 
utilizar algum site de rede social. Entre as mulheres, 
este nível de utilização é ainda maior (78,9%). Por ou-
tro lado, quanto mais idade tem o participante, me-
nor o seu interesse pelas redes sociais – ainda assim, 
porém, o nível de utilização entre aqueles com 60 
anos ou mais é significativo, alcançando 38,8%.

Do total da amostra, 69% afirmam utilizar o Facebook 
(74,5% entre as mulheres) e 23,6% utilizam o Linke-
dIn. Em terceiro lugar, com 14,5% das citações, apa-

rece o Twitter. O Orkut, fenômeno brasileiro que já 
foi a maior rede social do país, é citado por 9,7% dos 
entrevistados.

Entre os participantes com até 30 anos de idade, 
87,9% afirmam utilizar o Facebook, 26,6% usam 
LinkedIn e 22,6% se relacionam pelo Orkut. Quanto 
mais idade, menor o nível de utilização de todas es-
tas redes sociais. Ainda assim, a pesquisa aponta que 
36,3% dos assistidos em benefício e 28,7% dos que 
possuem 60 anos ou mais utilizam o Facebook. 

Sobre o Facebook:
Site e serviço de rede social lançado em 4 de fevereiro de 2004. Em fevereiro de 2012, o Facebook 
tinha mais de 845 milhões de usuários ativos. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site. 
Depois, podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, 
participar de grupos de interesse comum de outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou 
faculdade, ou outras características, e categorizar seus amigos em listas.

Sobre o LinkedIn:
Uma rede de negócios lançada em 2003, utilizada principalmente por profissionais. Em junho de 
2012, possuía mais de 100 milhões de usuários no mundo.

Sobre o Orkut:
Uma rede social filiada ao Google, criada em 2004 com o objetivo de ajudar seus membros a co-
nhecer pessoas e manter relacionamentos. Chegou a contar com mais de 25 milhões de usuários 
somente no Brasil.
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Assinale, entre as opções abaixo, os sites de redes 
sociais que você utiliza:

Total da Amostra
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Assinale, entre as opções abaixo, os sites de redes 
sociais que você utiliza:
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Apesar de utilizarem redes sociais, participantes 
desconhecem iniciativa do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook.

Apresentados à afirmativa “A página do SEBRAE  
PREVIDÊNCIA no Facebook oferece informações 
úteis que os participantes precisam no seu dia a dia”, 
77,7% dos entrevistados não souberam opinar e ape-
nas 16,4% concordaram em algum grau. 

Interessante notar que entre as mulheres – justa-
mente as que mais utilizam redes sociais e o próprio 
Facebook – o percentual sem opinião sobre a página 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook é ainda maior 
(80,1%). 

Os participantes com idade igual ou superior a 60 
anos são os que menos conhecem a página do Ins-
tituto no Facebook: 84,2%. Mas mesmo os partici-
pantes mais jovens também conhecem pouco esta 
iniciativa – 79,8% daqueles com menos de 30 anos de 
idade não souberam opinar.

A página do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook oferece 
informações úteis que os participantes...

Total da Amostra
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A página do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook oferece 
informações úteis que os participantes...

Por situação no Plano
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A página do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook oferece 
informações úteis que os participantes...
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A página do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook oferece 
informações úteis que os participantes...

Por sexo
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Participantes consideram Portal SEBRAEPREV o mais 
importante canal de comunicação com o Instituto.

A pesquisa solicitou aos entrevistados que nume-
rassem os canais de comunicação do SEBRAE  
PREVIDÊNCIA em ordem decrescente de importância 
segundo a sua opinião, colocando 1 para o mais im-
portante, 2 para o segundo mais importante e assim 
por diante.

O resultado, ao menos para as primeiras citações (da-
das ao canal considerado mais importante), é inques-
tionável: o Portal SEBRAEPREV é o canal de comunica-
ção mais importante para os participantes tanto para 
o total da amostra (27,0%) quanto nas avaliações seg-
mentadas por sexo e faixa etária. Na análise por situa-

ção do Plano, o Portal perde apenas entre os Autopa-
trocinados (neste caso, para o Informativo Impresso). 

Entre os Assistidos (em benefício), o Portal  
SEBRAEPREV alcança seu maior percentual de primei-
ras citações, com 37,5%, mesmo nível de importância 
dado ao Informativo Eletrônico por este grupo.

No total da amostra, o Informativo eletrônico rece-
beu o segundo maior percentual das primeiras ci-
tações (20,1%), seguido pela página do Instituto no 
Facebook (18,3%), pela Intranet da patrocinadora 
(17,8%) e pelo Informativo Impresso (16,7%).

Canais de comunicação citados como mais importantes:
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Canais de comunicação citados como mais importantes:

Por situação no Plano
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Canais de comunicação citados como mais importantes:

Por sexo
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Informativo Eletrônico “Informe SEBRAEPREV” 
é o mais citado em segundo lugar, seguido do 

Informativo Impresso e da Intranet da Patrocinadora.

Das citações ordenadas de 1 à 5, para a mesma ques-
tão que solicitou aos entrevistados que numerassem 
os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
em ordem decrescente de importância segundo a sua 
opinião, os percentuais alcançados por cada canal de-
finem uma ordem de preferência:

1. Portal SEBRAEPREV

2. Informativo eletrônico Informe SEBRAEPREV
3. Informativo impresso SEBRAEPREV Notícias
4. Intranet da Patrocinadora 
5. Página do SEBRAEPREV no Facebook

O quadro a seguir apresenta, de maneira resumida 
para o total da amostra, os percentuais obtidos por 
cada um dos canais de comunicação avaliados.

Informativo impresso SEBRAEPREV Notícias

Informativo eletrônico Informe SEBRAEPREV

Portal SEBRAEPREV

Página do SEBRAEPREV no Facebook

Intranet da Patrocinadora
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100,0%
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36,1%

40,0%
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100,0%
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Participantes são críticos quanto ao próprio 
nível de informação sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA 

e o Plano SEBRAEPREV.

Apesar dos percentuais elevados de aprovação ge-
ral da Comunicação e dos canais de comunicação 
utilizados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, apenas 40,6% 
concordaram totalmente ou em grande parte com a 
afirmativa “Eu me considero um participante bem 
informado a respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA e do 
Plano SEBRAEPREV”. E 22,3% discordaram em algum 
grau. 

Entre os homens, o grau de concordância é um pou-
co maior, alcançando 46,6%, contra 35,2% entre 
as mulheres. As mulheres também apresentam o 
maior grau de discordância em relação à afirmativa, 
com 24,8%. 

Os participantes assistidos, em benefício, são aque-
les que mais concordam com a afirmativa (75% o fa-
zem totalmente ou em grande parte). Os participan-
tes Ativos, que são em maior número, apresentam 
resultados semelhantes ao do total da amostra.

A análise por faixa etária revela que quanto mais 
jovem o participante, menos satisfeito está com o 
próprio nível de informação a respeito do Instituto 
e do plano. Entre aqueles com menos de 30 anos, 
apenas 23,4% concordam totalmente ou em grande 
parte com a afirmativa. Neste mesmo grupo, no en-
tanto, há 36,3% de participantes que discordam em 
algum grau. 

Eu me considero um participante bem informado a 
respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA e...
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Eu me considero um participante bem informado a 
respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA e...

Por situação no Plano
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Eu me considero um participante bem informado a 
respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA e...

Por sexo
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Boa parte dos participantes admite 
responsabilidade pela falta de informações a respeito 

do Instituto e do plano de benefícios.

Entre os 22,3% que discordaram em algum grau da 
afirmativa “Eu me considero um participante bem 
informado a respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
e do Plano SEBRAEPREV”, 42,2% admitem que  
tal avaliação tem como causas principais a falta 
de tempo e/ou de interesse por parte dos pró-
prios participantes.

Há ainda 21,4% que reclamam que os informativos deve-
riam contar com informações mais claras, simplificadas e 
com menos termos técnicos. Outros 16,9% reclamam da 
divulgação incompleta ou defasada de informações.

A análise segmentada, neste caso, fica prejudicada pela 
falta de densidade estatística necessária. 

Razões para a falta de informações sobre o instituto
e plano de previcência:
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Gestores do SEBRAE PREVIDÊNCIA bem avaliados pelos 
participantes. Mas 1/5 ainda não sabe avaliar.

A afirmativa “Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na 
minha patrocinadora são acessíveis e atendem com 
eficiência às necessidades de informação e orienta-
ção dos participantes quanto ao Plano SEBRAEPREV” 
recebeu a concordância, total ou em grande parte, 
de 58,4% dos entrevistados. Discordaram, em algum 
grau, apenas 4,8% do total da amostra.

Não há variações significativas entre homens e mu-
lheres. Já na segmentação por situação no plano, en-
quanto os Ativos apresentam resultados semelhantes 
aos do total da amostra, os demais grupos contam 
com variações significativas. Entre os Assistidos (em 
benefício) encontra-se o maior grau de concordância, 

de 75,1% e grau de discordância zero. Entre os Auto-
patrocinados e em BPD, por sua vez, os maiores per-
centuais dos que não sabem opinar – 32,4% e 58,8%, 
respectivamente.  

A avaliação por faixa etária confirma os resultados da 
segmentação por situação no Plano: o grupo de 60 
anos ou mais apresenta o mais elevado grau de con-
cordância (70,2%).

Importante notar que não sabem avaliar os Gestores 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA quase ¼ (22,3%) dos entre-
vistados, percentual que alcança 27,7% entre aqueles 
com idade entre 30 e 39 anos. 

Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na minha patrocinadora são 
acessíveis e atendem com eficiência às necessidades...
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Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na minha patrocinadora são 
acessíveis e atendem com eficiência às necessidades...

Por situação no Plano
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Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na minha patrocinadora são 
acessíveis e atendem com eficiência às necessidades...

Por sexo
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Atendimento do SEBRAE PREVIDÊNCIA utilizado por 
menos da metade dos Ativos. Assistidos e pessoas com 

mais idade são os que mais utilizam. 

Do total de entrevistados, 50,9% afirmaram já terem 
utilizado alguma forma de atendimento oferecida pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA (via e-mail, telefone ou presen-
cial). Entre os Assistidos (em benefício), esse percen-
tual chega a 100%.

Quanto mais idade tem o participante, maior o grau de 
utilização do Atendimento. Entre aqueles com até 30 
anos de idade, apenas 26,6% já utilizaram alguma forma 
de atendimento oferecida pelo Instituto. Já entre aqueles 
com mais de 60 anos, este percentual sobe para 70,2%.

Você já utilizou, alguma vez, alguma forma de atendimento 
ao participante oferecida pelo...

Total da Amostra
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Você já utilizou, alguma vez, alguma forma de atendimento 
ao participante oferecida pelo...

Por situação no Plano

Você já utilizou, alguma vez, alguma forma de atendimento 
ao participante oferecida pelo...
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Você já utilizou, alguma vez, alguma forma de atendimento 
ao participante oferecida pelo...

Por sexo
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Atendimento do SEBRAE PREVIDÊNCIA segue 
bem avaliado por Ativos e Assistidos.

Concordam totalmente e em grande parte quanto 
à afirmativa “O atendimento realizado pelo SEBRAE  
PREVIDÊNCIA – via e-mail, telefone e presencial – 
atende com eficiência às necessidades de informação 
e orientação dos participantes quanto ao Plano SE-
BRAEPREV” 48,2% do total de entrevistados. O grau 
de discordância nesta questão é mínimo, totalizando 
2,8%. Já o percentual dos que dizem que não sabem 
avaliar alcança a 37,3%.

São os Assistidos, teoricamente, os que mais já utili-
zaram o serviço de atendimento da entidade. Entre 

eles, o grau de concordância (total e em grande par-
te) alcança 100%, com 0% de discordância.  Entre os 
Ativos, o maior percentual dos que não sabem opi-
nar: 39,4%.

Na análise por faixa etária, nota-se claramente que, 
quanto maior a idade, maior a aprovação ao Atendi-
mento e menor o percentual dos que não sabem opi-
nar. Na faixa mais jovem, até 29 anos, 27,4% concor-
daram em algum grau com a afirmativa e 61,3% não 
souberam opinar. Já entre aqueles com 60 anos ou 
mais, 74,5% concordam e 19,1% não sabem opinar. 

O atendimento realizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – via e-mail, 
telefone e presencial – atende com eficiência...
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O atendimento realizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – via e-mail, 
telefone e presencial – atende com eficiência...

Por situação no Plano
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O atendimento realizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – via e-mail, 
telefone e presencial – atende com eficiência...

Por sexo
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Menos da metade dos participantes do SEBRAEPREV 
afirma conhecer bem o Regulamento de seu plano. 

A afirmativa “Conheço bem as condições e regras es-
tabelecidas no Regulamento do meu Plano de Bene-
fícios SEBRAEPREV” recebeu a concordância, total ou 
em grande parte, de 43,06%, sendo que apenas 8,6% 
concordaram totalmente. 

Não há diferenças significativas entre os resultados 
apresentados por homens e mulheres. 

Por faixa etária, os entrevistados com menos de 30 

anos de idade apresentaram o menor grau de concor-
dância (32,2%) superado pelo grau de discordância 
(34,7%). Já entre os participantes com idade igual ou 
superior a 60 anos de idade, ocorre o maior grau de 
concordância entre as faixas etárias, de 70,2%. 

Os participantes Autopatrocinados destacam-se pelo 
grau de discordância mais elevado, de 35,3%. Não há 
discordantes entre os Assistidos em benefício, cujo 
grau de concordância alcança 87,5%.

Conheço bem as condições e regras estabelecidas no 
Regulamento do meu Plano de...
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Conheço bem as condições e regras estabelecidas no 
Regulamento do meu Plano de...
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Conheço bem as condições e regras estabelecidas no 
Regulamento do meu Plano de...

Por sexo
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Benefícios oferecidos pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA atendem 
às necessidades de mais de 2/3 dos Participantes. 

Entre Assistidos, satisfação com benefícios é superior a 80%.

Concordaram, totalmente ou em grande parte, com 
a afirmativa “Os benefícios oferecidos pelo Plano  
SEBRAEPREV atendem as minhas necessidades.”, um 
total de 64,6% dos entrevistados. O grau de discordân-
cia é mínimo: 4,6%.

A análise segmentada revela aspectos importantes 
nesta questão. Os Ativos apresentam resultados bem 
semelhantes aos do total da amostra. Já os Assistidos 
(em benefício) e aqueles em BPD, grupos que melhor 
podem avaliar os benefícios, são os que mais con-
cordam com a afirmativa – 81,3% e 88,2%, respecti-

vamente. Nestes grupos, não há discordantes para a 
afirmativa. 

Os participantes mais jovens, com menos de 30 anos, 
são os que menos concordam (40,8%) com a afirmati-
va e também os que menos sabem opinar (23,4%, con-
tra 12,1% do total da amostra), com um dos maiores 
graus de discordância (8,8%). 

Entre os participantes com 60 anos ou mais, o grau de 
concordância é de 76,6%, com discordância mínima, 
de 2,1%. 

Os benefícios oferecidos pelo Plano SEBRAEPREV 
atendem as minhas necessidades.
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Os benefícios oferecidos pelo Plano SEBRAEPREV 
atendem as minhas necessidades.

Por situação no Plano
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Os benefícios oferecidos pelo Plano SEBRAEPREV 
atendem as minhas necessidades.

Por sexo
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Para 2/3 dos associados, suplementação é essencial 
no momento da aposentadoria.

Concordaram, totalmente ou em grande parte, com a 
afirmativa “Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV 
eu provavelmente enfrentaria dificuldades financeiras 
durante a aposentadoria”, um total de 63,5% da amos-
tra. Este percentual chega a 87,6% entre os Assistidos.

A percepção da importância da suplementação é 

maior quanto mais idade tem o participante. En-
quanto entre os mais jovens, 42,4% concordam to-
talmente ou em grande parte com a afirmativa, entre 
os participantes com 60 anos ou mais este grau de 
concordância sobre para 74,5%. Há que se observar, 
ainda, que 21,8% dos mais jovens discordam da afir-
mativa.

Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV eu provavelmente 
enfrentaria dificuldades...
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Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV eu provavelmente 
enfrentaria dificuldades...

Por situação no Plano
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Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV eu provavelmente 
enfrentaria dificuldades...

Por sexo
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Cerca de ¼ dos Ativos e mais de 1/3 dos mais jovens 
desconhecem o Simulador de Benefícios.

Apresentados à afirmativa  “O simulador de benefí-
cios do Portal SEBRAEPREV oferece as informações 
necessárias para entendimento do seu plano, no 
que se refere a contribuição necessária para o be-
nefício (aposentadoria) que eu gostaria de receber”, 
26,5% dos entrevistados não souberam avaliar. Há 
54,9% que concordam totalmente ou em grande 
parte com a afirmativa e apenas 4,8% discordam em 
algum grau. 

Chama a atenção o fato de 26,9¨% dos participantes Ati-
vos e 37,1% dos entrevistados mais jovens (com menos 
de 30 anos) afirmarem que não possuem condições de 
avaliar o Simulador de Benefícios. Os mais jovens tam-
bém são o grupo que mais discorda da afirmativa (8,1%).

Entre os Assistidos (Em Benefício), não há discordância 
em relação à afirmativa, mas há 56,3% que também se 
dizem sem condições de opinar. 

O simulador de benefícios do Portal SEBRAEPREV oferece as 
informações necessárias para entendimento...
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O simulador de benefícios do Portal SEBRAEPREV oferece as 
informações necessárias para entendimento...

Por situação no Plano
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O simulador de benefícios do Portal SEBRAEPREV oferece as 
informações necessárias para entendimento...
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O simulador de benefícios do Portal SEBRAEPREV oferece as 
informações necessárias para entendimento...

Por sexo
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Participantes Ativos são os que menos conhecem 
seus direitos relativos aos institutos do Autopatrocínio, 

BPD, Portabilidade e Resgate. 

Os entrevistados foram convidados a completar a afir-
mativa ““Caso me desligue do emprego junto à patro-
cinadora do meu Plano SEBRAEPREV, ... “, que apre-
sentava três opções de resposta:

a) ... perco todos os meus direitos e contribuições jun-
to ao Plano.
b) ... tenho direito apenas ao Resgate das minhas con-
tribuições.
c) ... tenho direito aos institutos do Autopatrocínio, Bene-
fício Proporcional Adquirido, Portabilidade e Resgate.

Do total da amostra, 71% optaram pela resposta “c”, 

a única correta. Outros 27,4% marcaram a resposta 
“b” e 1,2% optaram pela “a”.

Não há diferenças significativas entre os padrões de 
resposta de homens e mulheres, como também entre 
as diferentes faixas etárias.

Já a análise por situação participante no Plano, os Ati-
vos são os que menos conhecem seus direitos em re-
lação aos Institutos, com 69,7% para a opção correta, 
contra 94,1% dos Autopatrocinados, 82,1% dos que 
estão em BPD e 93,8% dos Assistidos que já recebem 
seus benefícios. 

Caso me desligue do emprego junto à patrocinadora 
do meu Plano SEBRAEPREV, ... 

Total da Amostra
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Caso me desligue do emprego junto à patrocinadora 
do meu Plano SEBRAEPREV, ... 

Por situação no Plano
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Caso me desligue do emprego junto à patrocinadora 
do meu Plano SEBRAEPREV, ... 

Por sexo
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Extrato online de contribuições aprovado por metade dos 
participantes. Quase 1/3 não sabe opinar sobre o serviço. 

Concordaram totalmente ou em grande parte com a 
afirmativa “O extrato online de contribuições, dispo-
nibilizado pelo Portal SEBRAEPREV, oferece, de forma 
clara, as informações que preciso para acompanhar e 
entender o meu plano SEBRAEPREV” pouco mais da 
metade dos entrevistados (51%). O grau de discor-
dância, no entanto, é pequeno (5,9%), ao contrário 
do percentual dos que dizem não saber opinar nesta 
questão, que alcança 29,1%.

O grau de concordância (que, neste caso, reflete em 
grande parte o nível de utilização do extrato online) 
é superior entre homens (58% contra 54,6% das mu-
lheres) enquanto o percentual das pessoas que não 
sabem opinar é maior entre as mulheres (35% contra 
22,6% dos homens).  

O grupo dos participantes Ativos apresenta resultados 

bastante semelhantes aos do total da amostra. Na ver-
dade, são principalmente os mais jovens deste grupo 
que elevam o percentual da opção “não sei opinar”. 
Entre aqueles com até 29 anos, nada menos que 46% 
não utilizam o serviço. 

Os Assistidos em benefício apresentam, ao mesmo 
tempo, o maior grau de concordância com a afirmativa 
(68,8%) e o maior grau de discordância (12,5%). Isto 
significa, ainda, um nível elevado de utilização do ser-
viço, o que é ratificado pelo baixo percentual dos que 
não sabem opinar (6,3%). 

Os resultados apresentados pelo grupo de Assistidos 
são, em grande parte, reafirmados pelas respostas do 
grupo com 60 anos ou mais, que apresenta o menor 
índice dos que não sabem opinar (17%) e aprovação 
de 68,1%.

O extrato online de contribuições, disponibilizado...
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O extrato online de contribuições, disponibilizado...

Por situação no Plano
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O extrato online de contribuições, disponibilizado...

Por sexo
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Mais de 1/3 admitem que nunca acessaram o extrato online 
de contribuições. Menos de 10% acessam mensalmente. 

Foi solicitado aos participantes que concluíssem a 
afirmativa “Para acompanhar a minha reserva previ-
denciária, acesso o meu extrato online de contribui-
ções do Portal SEBRAEPREV...” com uma das seguin-
tes opções:

a)... uma ou mais vezes por mês”.
b)... pelo menos uma vez a cada 3 meses”.
c)... pelo menos uma vez a cada 6 meses”.
d)... raramente”.
e)... na verdade, nunca acessei”.

A avaliação do total da amostra revela que 38,5% 
acessam o seu extrato pelo menos uma vez no se-
mestre, sendo que 8,7% acessam uma ou mais vezes 
ao mês. Quase 1/4 (23,9%) dos entrevistados aces-
sam o serviço raramente, enquanto um grupo bem 
maior, de 37,6%, diz nunca ter acessado o extrato de 

contribuições online.

Mais homens do que mulheres já acessaram o servi-
ço: 69,5% contra 56%. Além disso, 12% dos homens 
e apenas 5,8% das mulheres acessam uma ou mais 
vezes por mês. 

Nada menos que 52,4% dos mais jovens (até 29 anos) 
nunca acessaram o extrato online de contribuições. E 
são os mais velhos que acessam mais: 12,8% daque-
les com 60 anos ou mais acessam pelo menos uma 
vez por mês.

Na análise segmentada por situação do participante 
no plano, destacam-se os grupos “em BPD” e “em be-
nefício”, com os mais altos percentuais para os que 
acessam uma vez ou mais por mês – 35,3% e 37,5%, 
respectivamente.

Para acompanhar a minha reserva previdenciária, acesso...
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Para acompanhar a minha reserva previdenciária, acesso...
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Para acompanhar a minha reserva previdenciária, acesso...

Por sexo
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Mais de 70% gostariam de aumentar suas 
contribuições, porém, não possuem condições para tanto 

ou o Regulamento do Plano não permite.

Os participantes que participaram da pesquisa foram 
indagados em qual das situações abaixo melhor se en-
quadram: 

( A ) “Não pretendo aumentar a minha contribuição 
básica pois não acredito que vá melhorar a minha ren-
da futura na aposentadoria.”
( B ) “Não pretendo aumentar a minha contribuição 
básica por que contribuo com o percentual máximo 
com o qual a patrocinadora pode contribuir.”
( C ) “Gostaria de aumentar minha contribuição básica, 
mas não tenho condições.”
( D ) “Gostaria de aumentar minha contribuição normal 
básica, mas o Regulamento do Plano não permite.”

Do total de respondentes, 74,7% gostariam de aumen-

tar as suas contribuições, enquadrados nas situações 
C ou D. Outros 21,5% já contribuem com o percentual 
máximo permitido (situação B). E apenas 3,9% não acre-
ditam que aumentar suas contribuições vá melhorar as 
suas rendas futuras (opção A).

Este percentual da opção A é, naturalmente, bem su-
perior entre os participantes assistidos (em benefício), 
alcançando 31,3%.

O percentual dos que gostariam de aumentar mas não 
possuem condições para tanto é maior entre mulheres 
do que entre homens – 47% contra 41,5%.

A composição percentual das respostas dos Ativos é 
bem semelhante à do total da amostra.

Você estaria melhor enquadrado(a) em qual das situações a seguir?
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Você estaria melhor enquadrado(a) em qual das situações a seguir?

Por situação no Plano
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Você estaria melhor enquadrado(a) em qual das situações a seguir?

Por sexo

4,1% 3,7%

22,9% 20,1%

41,5% 47,0%

31,6% 29,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masc Fem

Por sexo

( A ) “Não pretendo...”

( B ) “Não pretendo...”

( C ) “Gostaria de...”

( D ) “Gostaria de...”

67

Contribuições



Menos de 1/3 dos participantes gostaria de determinar o 
perfil de investimentos do seu plano de benefícios.

A afirmativa “Eu gostaria de poder determinar, periodi-
camente e sob a minha responsabilidade, o perfil de in-
vestimentos do meu plano de benefícios – se os recursos 
devem ser menos ou mais aplicados em bolsa de valores” 
recebeu a concordância, totalmente ou em grande parte, 
de 31,9% dos entrevistados. Discordaram, em algum grau, 
18% do total da amostra. E 30,1% não souberam opinar.

Há variações significativas entre as opiniões de homens 
e mulheres nesta questão. Homens discordam mais 
(19,9% contra 16,2% das mulheres) e mais mulheres 
não sabem opinar (36,3% contra 23,2% dos homens). 
Há também mais homens que concordam totalmente 
ou em grande parte com a afirmativa (38,1% contra 
26,2% das mulheres).

Já na segmentação por situação no plano, enquanto os 
Ativos apresentam resultados semelhantes aos do total 
da amostra, os demais grupos contam com variações que 
merecem atenção. Entre os Assistidos (em benefício) e 
Autopatrocinados encontram-se os maiores grau de dis-
cordância – 37,6% e 38,3%, respectivamente. Entre os 
participantes em BPD, há apenas 5,5% que não sabem 
opinar, mas há 82,4% que concordam com restrições.  

A avaliação por faixa etária confirma os resultados da 
segmentação por situação no Plano: os dois grupos aci-
ma de 50 anos apresentam os mais elevados graus de 
discordância (26% e 19,1%, respectivamente). Além dis-
so, são os mais jovens o grupo mais interessado em po-
der determinar o perfil de seus investimentos: 36,2%.

Eu gostaria de poder determinar, periodicamente e 
sob a minha responsabilidade, o perfil...
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Eu gostaria de poder determinar, periodicamente e 
sob a minha responsabilidade, o perfil...

Por situação no Plano
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Eu gostaria de poder determinar, periodicamente e 
sob a minha responsabilidade, o perfil...

Por sexo
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Apenas 15% dos participantes consideram-se preparados 
para definir o perfil de seus investimentos.

Do total de entrevistados, 60,3% discordaram em al-
gum grau da afirmativa “Sinto-me preparado e com 
conhecimento suficiente (sobre o mercado e sobre os 
riscos) para determinar, periodicamente e sob a minha 
exclusiva responsabilidade o perfil de investimentos do 
meu plano de benefícios, se os recursos devem ser me-
nos ou mais aplicados em bolsa de valores.” E apenas 
15,5% concordaram, totalmente ou em grande parte.

Os maiores graus de discordância são verificados en-
tre as mulheres (66,2%), Assistidos (62,6%), Autopa-
trocinados (64,7%) e participantes com 50 a 59 anos 
de idade (69,5%). 

Já os maiores graus de concordância são verificados 
entre os homens (19,3%), Ativos (16,1%) e participan-
tes mais jovens (17,7%). 

Sinto-me preparado e com conhecimento suficiente 
(sobre o mercado e sobre os riscos) para...
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Sinto-me preparado e com conhecimento suficiente 
(sobre o mercado e sobre os riscos) para...

Por situação no Plano
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Sinto-me preparado e com conhecimento suficiente 
(sobre o mercado e sobre os riscos) para...

Por sexo
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Quase a metade dos participantes não conhece 
o Programa de Empréstimo oferecido 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Do total de entrevistados, 51,9% afirmaram conhecer o Pro-
grama de Empréstimos oferecido pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA 
aos seus participantes. Este percentual é bem superior en-
tre homens (58,8%) do que entre mulheres (45,6%). 

Analisando as respostas por situação do participante no 
plano, Autopatrocinados e participantes em BPD são os 

grupos que menos conhecem o Programa de Empréstimo 
– 79,4% e 100%, respectivamente, afirmaram não conhe-
cer o Programa.

O grupo dos mais jovens (menos de 30 anos) é, entre as 
faixas etárias consideradas, o que menos conhece o Pro-
grama de Empréstimo (58,9%).

Conhece o Programa de Empréstimo oferecido 
pelo SEBRAEPREV aos participantes?
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Conhece o Programa de Empréstimo oferecido 
pelo SEBRAEPREV aos participantes?

Por situação no Plano

Conhece o Programa de Empréstimo oferecido 
pelo SEBRAEPREV aos participantes?
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Conhece o Programa de Empréstimo oferecido 
pelo SEBRAEPREV aos participantes?

Por sexo
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Programa de Empréstimo utilizado por pouco mais de 
1/4 dos participantes. Ativos e participantes com idade 

entre 40 e 59 anos são os que mais já utilizam o serviço.

Depois de medir o grau de conhecimento do Programa 

de Empréstimo por parte dos participantes, buscou-se 

identificar o grau de utilização do serviço.

Do total amostra, 27,9% já utilizou ou tentou utilizar  

o empréstimo do SEBRAE PREVIDÊNCIA e 72,1% nunca 

o fizeram. 

O percentual dos que já utilizaram ou tentaram utilizar o 

programa de Empréstimo é mais elevado entre os homens 

(30,3%), os participantes Ativos (29,3%) e nas faixas etá-

rias 40-49 anos (33,7%) e 50-59 anos (33,6%).

Já utilizou ou tentou utilizar alguma vez 
o Programa de Empréstimo?
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Já utilizou ou tentou utilizar alguma vez 
o Programa de Empréstimo?

Por situação no Plano
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Já utilizou ou tentou utilizar alguma vez 
o Programa de Empréstimo?

Por sexo
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Aqueles que têm opinião sobre o Programa de Empréstimo 
aprovam seu processo de concessão e regras.

Concordam, totalmente ou em grande parte, com a 
afirmação de que “o processo de concessão de em-
préstimos do SEBRAEPREV é rápido e as regras são 
simples e claras” 34,7% do total da amostra. Apenas 
4,7% discordam. E mais da metade (56,1%) não sabe 
avaliar a questão.

Dos assistidos em benefício que foram entrevistados, 
68,8% não souberam opinar. Este percentual é ain-

da maior entre Autopatrocinados (85,3%) e Em BPD 
(100%). 

Entre os mais jovens (até 29 anos), há 10,4% de dis-
cordantes, mais do que o dobro do percentual apre-
sentado pelo total da amostra. O grau de concordância 
também é o menor entre as faixas etárias (19,4%) e o 
percentual dos que não sabem opinar é o mais eleva-
do (62,9%). 

O processo de concessão de empréstimos do SEBRAEPREV 
é rápido e as regras são simples e claras.
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O processo de concessão de empréstimos do SEBRAEPREV 
é rápido e as regras são simples e claras.

Por situação no Plano
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O processo de concessão de empréstimos do SEBRAEPREV 
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O processo de concessão de empréstimos do SEBRAEPREV 
é rápido e as regras são simples e claras.

Por sexo
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Quase 1/3 dos participantes elegíveis 
à aposentadoria não sabe disso. 

Aos participantes entrevistados foi perguntado “Caso 
você seja elegível ao benefício de Aposentadoria Nor-
mal (ou seja, já reúne as condições necessárias para 
solicitar a sua Aposentadoria), quais os principais mo-
tivos pelos quais você ainda não se desligou da sua 
empresa patrocinadora e não requereu a sua Aposen-
tadoria até o momento?”. 

Com os participantes elegíveis identificados previa-
mente no banco de dados fornecido pelo SEBRAE  

PREVIDÊNCIA para a pesquisa, descobriu-se, a partir 
da utilização deste filtro, que 29,4% deles provavel-
mente não sabem que já podem solicitar as suas apo-
sentadorias. Este percentual refere-se aos que respon-
deram “Não sou elegível ainda”. 

Avaliando-se de forma segmentada, este percentual 
sobre para 36% entre os homens. Todos os respon-
dentes elegíveis são Ativos e possuem 60 anos de 
idade ou mais.

Caso você seja elegível ao benefício de Aposentadoria 
Normal (ou seja, já reúne as condições...
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Caso você seja elegível ao benefício de Aposentadoria 
Normal (ou seja, já reúne as condições...

Por situação no Plano

Caso você seja elegível ao benefício de Aposentadoria 
Normal (ou seja, já reúne as condições...

Por faixa etária
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Caso você seja elegível ao benefício de Aposentadoria 
Normal (ou seja, já reúne as condições...

Por sexo
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Entre elegíveis cientes de sua situação, mais da metade 
continuam trabalhando por motivos financeiros. 

Os participantes que afirmaram serem elegíveis à apo-
sentadoria responderam abertamente (sem opções 
pré-definidas) à questão “Caso você seja elegível ao 
benefício de Aposentadoria Normal (ou seja, já reúne 
as condições necessárias para solicitar a sua Aposen-
tadoria), quais os principais motivos pelos quais você 
ainda não se desligou da sua empresa patrocinadora e 
não requereu a sua Aposentadoria até o momento?”. 

As respostas foram agrupadas em quatro principais 
motivações. O principal motivo apontado tem base fi-
nanceira: 45,9% receiam a perda de renda que enfren-
tarão ao se aposentarem.  

Além deste, o terceiro motivo mais citado também, 
de certa forma, tem cunho financeiro: 16,2% apon-
tam a perda de vantagens e benefícios garantidos pelo  
SEBRAE aos participantes ativos (remuneração e plano 
de saúde principalmente). 

A justificativa que aparece em segundo lugar, citada por 
29,7% dos elegíveis, refere-se ao fato de o participante 
gostar de trabalhar, sentir-se ativo e produtivo ainda. 

Um grupo de outras respostas, específicas sobre a si-
tuação dos respondentes, perfazem um total de 8,1% 
das citações.

Caso você seja elegível ao benefício de Aposentadoria Normal 
(ou seja, já reúne as condições necessárias... 

Total da Amostra
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Índice de satisfação geral do participante com 
o Plano SEBRAEPREV é elevado.

Mais de ¾ dos entrevistados aprovam o Plano  
SEBRAEPREV. Do total da amostra, 76,4% concordam, 
totalmente ou em grande parte, com a afirmativa “De 
maneira geral, eu estou satisfeito com o Plano SE-
BRAEPREV”. Apenas 2,9% discordam em algum grau 
da afirmativa.

O grau de concordância entre Homens alcança a mar-
ca de 80,6%. Entre os Assistidos em Benefício, chega 
ao seu pontos mais elevado – 93,8%.

Interessante notar o grupo de participantes em BPD, 

que apresenta o menor grau de concordância (35,3%), 
mas sem discordantes – o que ocorre é a existência 
de 67,6% de “concordo com restrições”. 

Na análise segmentada por faixa etária, os participan-
tes mais jovens apresentam o maior percentual “sem 
opinião” (11,3%) e o menor grau de concordância 
(65,4%). Percebe-se que quanto mais elevada a faixa 
etária, maior é o grau de concordância. Entre aqueles 
com 60 anos ou mais, o grau de concordância chega 
a 91,5%.

De maneira geral, eu estou satisfeito 
com o Plano SEBRAEPREV.
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De maneira geral, eu estou satisfeito 
com o Plano SEBRAEPREV.

Por situação no Plano
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De maneira geral, eu estou satisfeito 
com o Plano SEBRAEPREV.

Por sexo
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Restrições impostas pelo Regulamento são as principais 
causas da insatisfação com o Plano SEBRAEPREV.

O pequeno número de participantes que discordaram, 
em algum grau, da afirmativa “De maneira geral, eu es-
tou satisfeito com o Plano SEBRAEPREV” impossibilitou 
um aprofundamento maior da análise sobre as causas 
desta discordância. A análise segmentada (por faixa 

etária, sexo e situação do participante) fica prejudicada 
pela falta de densidade estatítica.

Os 2,9% insatisfeitos com o Plano SEBRAEPREV apre-
sentaram como seus principais motivos para tanto:

[Caso discorde] Qual o principal motivo 
para a sua discordância?
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Mais de 90% dos participantes recomendariam o 
Plano SEBRAEPREV a um novo empregado do SEBRAE.

Do total de entrevistados, 92,9% dos participantes do 
SEBRAEPREV concordam, totalmente ou em grande 
parte, com a afirmativa “Eu recomendaria o Plano  
SEBRAEPREV a um novo empregado do SEBRAE”. Des-
tes, 70,2% concordam totalmente. 

Entre os Ativos, o grau de concordância é bem seme-

lhante ao do total da amostra (92,3%). Nos demais 
grupos por situação no Plano, o grau de concordância 
chega a 100%. 

Na análise por faixas etárias, chamam a atenção o per-
centual elevado de recomendação por parte dos mais 
jovens (86,3%) e daqueles com 60 anos ou mais (100%). 

Eu recomendaria o Plano SEBRAEPREV a um 
novo empregado do SEBRAE.
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Eu recomendaria o Plano SEBRAEPREV a um 
novo empregado do SEBRAE.

Por situação no Plano
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Eu recomendaria o Plano SEBRAEPREV a um 
novo empregado do SEBRAE.

Por sexo
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Citações relacionadas a Segurança e Tranquilidade 
compõem grupo de principais sinônimos do Instituto. 

Citações negativas somam 1%.

Para melhor avaliar os resultados desta questão, 
as citações dos participantes com mesma conota-
ção ou significado foram agrupadas.

Citadas por 43,5% dos entrevistados, palavras que 
expressam sentimentos positivos tais como tran-
quilidade, segurança e proteção, compõe o grupo 
que recebeu mais citações. 

Palavras como Futuro, Poupança e Investimen-
to compõem o segundo grupo mais citado, com 
24%.

O grupo colocado em terceiro lugar foi aque-
le com palavras que remetem à Aposentadoria, 
Complementação, Suplemento, Benefício etc., 

citadas por 21,6% dos entrevistados. 

Uma parcela de 2,2% dos entrevistados vê a en-
tidade como fonte financeira, citando dinheiro, 
crédito, empréstimos etc.

Citações negativas (tais como decepção, engano, 
despesa, benefício pequeno etc) respondem por 
1% do total da amostra.

Entre os Assistidos em Benefício, o grupo de sinô-
nimos que inclui Segurança / Tranquilidade tem o 
seu maior percentual de citações – 68,8%. Já entre 
aqueles em BPD ocorre uma inversão da ordem, 
com o grupo que inclui Futuro / Poupança / Investi-
mento aparecendo em primeiro lugar, com 88,2%.

(1) Aposentadoria / Complementação / Complemento / Benefício / Suplemento / Previdência / Seguridade 

/ Cobertura / Pecúlio / Pensão

(2) Tranquilidade / Segurança / Garantia

(3) Futuro / Poupança / Investimento

(4) Ajuda / Apoio / Proteção / Amparo / Assistência / Amigo / Companheiro / Utilidade / Amor

(5) Confiança / Credibilidade / Eficiência

(6) Bom / Ótimo / Excelente / Sensacional / Satisfação / Essencial / Necessário / Maravilhoso

(7) Empréstimo / Crédito / Dinheiro / Finanças / Juros baixos / Ajuda Financeira

(8) Decepção / Enganado / Contribuição / Despesa / Desconto / Prejuizo / Nada / Prefere não falar / 

Outras idéias negativas

(9) Outros (positivos)

Legenda
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A primeira palavra que vem à sua mente quando 
pensa em SEBRAE PREVIDÊNCIA é:

21,6%

43,5%

24,0%

0,5% 2,4%1,0% 2,2%1,0%3,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total da Amostra

23,0%

5,9%
12,5%

43,7%

44,1%

11,8%

68,8%

23,4%

14,7% 88,2%

6,3%
0,5% 1,5%

26,5%

0,9%
6,3%

2,4%0,9%
2,9%

3,8%
5,9% 6,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ativo AutoPat. BPD Em Benef.

Por situação no Plano

Por situação no Plano

Total da amostra

(6) Bom / Ótimo...

(5) Confiança...

(4) Ajuda / Apoio...

(3) Futuro / Poupança...

(2) Tranquilidade...

(1) Aposentadoria...

(7) Empréstimo...

(8) Decepção...

(9) Outros (positivos)

(6) Bom / Ótimo...

(5) Confiança...

(4) Ajuda / Apoio...

(3) Futuro / Poupança...

(2) Tranquilidade...

(1) Aposentadoria...

(7) Empréstimo...

(8) Decepção...

(9) Outros (positivos)

A primeira palavra que vem à sua mente quando 
pensa em SEBRAE PREVIDÊNCIA é:
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18,5% 21,5% 17,2%
31,3% 27,7%

37,1% 35,9%
51,7%

47,3%
44,7%

33,9% 31,3%
20,2%

13,7%

8,5%

1,6%
5,1%

1,9%
4,3%

1,2%
0,4% 0,8%

6,4%3,2%
2,3%

1,1% 1,5% 6,4%2,4%
1,2%

0,7%
4,8% 6,7% 5,3% 2,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<30 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

Por Faixa Etária

A primeira palavra que vem à sua mente quando 
pensa em SEBRAE PREVIDÊNCIA é:

22,4% 20,8%

40,7% 46,1%

23,4%
24,5%

0,8%
0,2%2,8%

2,1%1,5% 0,5%3,8%
0,7%1,8% 0,2%

2,8% 4,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masc Fem

Por sexo

Por sexo

Por faixa etária

(6) Bom / Ótimo...

(5) Confiança...

(4) Ajuda / Apoio...

(3) Futuro / Poupança...

(2) Tranquilidade...

(1) Aposentadoria...

(7) Empréstimo...

(8) Decepção...

(9) Outros (positivos)

(6) Bom / Ótimo...

(5) Confiança...

(4) Ajuda / Apoio...

(3) Futuro / Poupança...

(2) Tranquilidade...

(1) Aposentadoria...

(7) Empréstimo...

(8) Decepção...

(9) Outros (positivos)

A primeira palavra que vem à sua mente quando 
pensa em SEBRAE PREVIDÊNCIA é:
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Segurança é o principal sinônimo 
para SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Citada espontaneamente por 26% dos entre-

vistados, “Segurança” é o principal sinônimo 

de SEBRAE PREVIDÊNCIA na opinião do con-

junto de participantes do Instituto.

Em segundo lugar, aparecem tecnicamente 

empatados “Aposentadoria” e “Futuro”, com 

11,4% e 11,3%, respectivamente, das cita-

ções espontâneas.

Não há citações espontâneas individuais com 

conotação negativa que tenham alcançado 

pelo menos 0,5% do total da amostra.

Segurança

Aposentadoria

Futuro

Tranquilidade

Investimento

Benefício

Complemento

Previdência 

Renda

Outros

TOTAL

26,0%

11,4%

11,3%

4,0%

2,5%

2,0%

1,8%

0,9%

0,8%

39,3%

100,0%

Sinônimos Percentual
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Flexibilização das regras para aumento da contribuição 

é a sugestão específica mais frequente.

Ao final do questionário da Pesquisa de Satisfação, os 
entrevistados puderam deixar as suas sugestões e ob-
servações para o SEBRAE Previdência. 

Do total da amostra, 232 entrevistados apresenta-
ram as suas sugestões, de forma espontânea, já que 
a resposta a esta questão não era obrigatória. Estas 
sugestões foram agrupadas por semelhança, de forma 
a permitir esta análise.

As considerações relativas especificamente à flexi-
bilização ou alteração das regras para um possível 
aumento de contribuição pelo participante foram as 
mais frequentes, apresentadas por 19% dos entrevis-
tados que deram sugestões. Este percentual é natu-
ralmente maior entre os mais jovens (25,9%) e entre 
aqueles ainda não elegíveis à aposentadoria (34,7%).

A Comunicação do Instituto foi alvo de diferentes li-
nhas de sugestão colocadas por nada menos que 
58,6% dos entrevistados que apresentaram alguma 
sugestão. Estas diferentes linhas foram analisadas se-
paradamente, de forma a permitir um melhor enten-
dimento e uma atuação mais direcionada da gestão 
do Instituto.

Neste grupo, há os que querem mais informações es-
pecíficas (sobre o plano, saldos, investimentos etc), 
totalizando 18,5%; outros que reclamam a maior pre-
sença e interação do Instituto com seus participantes, 

nos Estados, que somam 15,6%; 10,3% que acham que 
o site e o simulador deveriam ser mais acessíveis e fá-
ceis de lidar; 9,5% que sugerem uma redação mais cla-
ra e com menos termos técnicos; e 4,3% que sugerem 
novos canais de comunicação (folders, SMS, vídeos,  
e-mails etc.).

O Programa de Empréstimos foi o alvo de 10,3% dos 
entrevistados que apresentaram algum tipo de suges-
tão, sendo que 4,3% sugerem melhorar as condições 
dos empréstimos e 6% gostariam de obter maiores es-
clarecimentos sobre estas condições.

Aspectos relacionados aos extratos somaram 8,6% 
destes entrevistados, sendo que 3,4% reclamam de de-
fasagem na disponibilização do extrato online e 5,2% 
sugerem o envio dos extratos por e-mail.

A possibilidade de adesão de dependentes ao Plano 
de benefícios foi sugerida por 5,2% deste grupo de en-
trevistados (9,9% entre aqueles não elegíveis ainda à 
aposentadoria e 9% entre mulheres).

Um grupo de sugestões relacionadas a preocupações 
ou reclamações dos participantes quanto à adminis-
tração do Instituto ou à gestão de investimentos soma 
3,4% das considerações apresentadas., sendo mais 
intensa entre os entrevistados de maior idade (10% 
entre aqueles com mais de 60 anos e 14,4% entre os 
assistidos em benefício).
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Autopatrocinados querem atendimento melhor e extratos 
menos defasados. 

Assistidos “em benefício” têm dúvidas e querem 
esclarecimentos específicos. 

Participantes de mais idade sugerem extensão do 
patrocínio além dos 60 anos.

Mulheres são as que mais reclamam a presença do 
Instituto nas unidades do SEBRAE.

A análise segmentada dos achados relativos às suges-
tões apresentadas permite perceber que:

   Entre os Autopatrocinados, ocorre a maior concen-
tração de sugestões relacionadas à melhora no Aten-
dimento (25%) e à redução da demora no envio dos 
extratos (25%). São também os que mais sugerem ca-
nais novos de comunicação (12,5%).

    57,3% dos Assistidos em benefício querem obter 
mais informações e esclarecimentos sobre ques-
tões específicas, como aspectos do regulamento, 
saldos, datas de elegibilidade, etc. São também os 

mais sugerem melhorias no acesso e uso do site e 
do simulador. 

    Os participantes com 60 anos ou mais corroboram 
os percentuais elevados apresentados para as suges-
tões de mais informações específicas. Além disso, 15% 
de seu grupo sugerem a extensão da contribuição da 
patrocinadora para aqueles com mais de 60 anos. 

    22,5% das mulheres (maior concentração percentual 
de sugestões entre as mulheres) sugerem mas visitas, 
palestras presenciais e interação do SEBRAEPREV com os 
colaboradores das várias unidades do SEBRAE no país.
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Satisfação dos participantes com o Instituto é bastante 
elevada, de acordo com diferentes indicadores.

Esta pesquisa permitiu a realização de avaliações ge-

rais e específicas relacionadas à satisfação dos partici-

pantes do Plano SEBRAEPREV. 

Os achados da pesquisa demonstram, de forma bem 

clara, um elevado grau de satisfação dos participantes 

em relação ao Plano e ao Instituto, inclusive nas ques-

tões mais específicas (Comunicação, Atendimento, 

Benefícios etc.), que recebem usualmente avaliações 

mais rigorosas por parte dos participantes de uma en-

tidade fechada de previdência complementar.  

Entre estes achados, destacam-se:

1. Avaliação direta da Satisfação é elevada:

- com 76,4% dos participantes dizendo-se satisfeitos 

de maneira geral. 

- com 92,9% dos participantes que recomendariam o 

Plano SEBRAEPREV;

 

2. Sinônimos ideais respondem por mais da 
metade das citações

Juntas, as palavras relacionadas a Tranquilidade, Se-

gurança, Futuro, Garantia, Poupança responderam 

por 67,5% das citações espontâneas de sinônimo 

para SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Além disso, consideradas as citações individuais, Se-

gurança é o principal sinônimo para SEBRAE PREVI-

DÊNCIA, mencionada por 26% dos participantes.

Estes “sinônimos” são considerados ideais por serem 

abstratos, intangíveis e, por isso mesmo, mais sedi-

mentados e difíceis de serem arranhados. Estão liga-

dos diretamente à boa imagem que a entidade possui 

junto aos seus participantes.

3. Poucas citações negativas

As citações espontâneas de sinônimos com conotação 

negativa ou de crítica para SEBRAE PREVIDÊNCIA são 

muito poucas (1% do total da amostra). Referem-se, 

de maneira geral, ao custo que as contribuições re-

presentam e à falta de informações por parte destes 

participantes.

4. Avaliações específicas também contam 
com satisfação elevada, ainda que em pata-
mar inferior ao da satisfação geral. 

- 76,4% dos participantes dizem-se satisfeitos com os 

canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

- 72,5% aprovam o Portal SEBRAEPREV, que é conside-

rado pelos participantes o canal de comunicação mais 

importante entre aqueles utilizados pelo Instituto;

- 58,4% dos participantes (equivalente a 75,2% daque-

les que sabem avaliar o Atendimento) estão satisfeitos 

com os Gestores – entre os Assistidos este percentual 

sobre para 100%;

- 48,2% dos participantes (equivalente a 76,8% da-

queles que sabem avaliar o Atendimento) estão satis-

feitos com os canais de atendimento oferecidos pelos 

Instituto;

- 81,3% dos Assistidos (em benefício) estão satisfeitos 

com seus benefícios.

Conclusões Gerais
e Recomendações
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5. Indicadores diretos de Insatisfação têm 
níveis mínimos

Tendo em vista o caráter positivo de cada afirma-

tiva apresentada aos entrevistados, os percentuais 

obtidos para “discordo totalmente” e “discordo em 

grande parte” em cada questão denotam insatisfa-

ção por parte dos associados.

Em 10 das questões, o grau de discordância é inferior a 

5%. E naquelas questões em que é mais elevado, o avalia-

do não é o Instituto e sim o próprio participante (quanto 

ao seu nível de informação sobre o Plano, sua capacidade 

de definir o perfil de seus investimentos etc.).

1. “Os canais de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, com 

eficiência, as informações que os participantes devem conhecer”.

2. “O Portal SEBRAEPREV na Internet oferece as informações mais 

importantes que os participantes precisam no seu dia a dia.”

3. “A página do SEBRAE PREVIDÊNCIA no Facebook oferece informa-

ções úteis que os participantes precisam no seu dia a dia.”

6. “Eu me considero um participante bem informado a respeito do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA e do Plano SEBRAEPREV.”

8. “Os Gestores do Plano SEBRAEPREV na minha patrocinadora são 

acessíveis e atendem com eficiência às necessidades de informação 

e orientação dos participantes quanto ao Plano SEBRAEPREV.”

10. O atendimento realizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – via e-

mail, telefone e presencial – atende com eficiência às necessida-

des de informação e orientação dos participantes quanto ao Plano 

SEBRAEPREV. 

11. “Conheço bem as condições e regras estabelecidas no Regula-

mento do meu Plano de Benefícios SEBRAEPREV.” 

12. “Os benefícios oferecidos pelo Plano SEBRAEPREV atendem as 

minhas necessidades.”

13. Sem os benefícios do Plano SEBRAEPREV eu provavelmente en-

frentaria dificuldades financeiras durante a aposentadoria.”

14. “O simulador de benefícios do Portal SEBRAEPREV oferece as 

informações necessárias para entendimento do seu plano, no que 

se refere a contribuição necessária para o benefício (aposentadoria) 

que eu gostaria de receber”.

16. “O extrato online de contribuições, disponibilizado pelo Portal 

SEBRAEPREV, oferece, de forma clara, as informações que preciso 

para acompanhar e entender o meu plano SEBRAEPREV”.

19. “Eu gostaria de poder determinar, periodicamente e sob a mi-

nha responsabilidade, o perfil de investimentos do meu plano de 

benefícios – se os recursos devem ser menos ou mais aplicados em 

bolsa de valores.” 

20. “Sinto-me preparado e com conhecimento suficiente (sobre o 

mercado e sobre os riscos) para determinar, periodicamente e sob a 

minha exclusiva responsabilidade o perfil de investimentos do meu 

plano de benefícios, se os recursos devem ser menos ou mais apli-

cados em bolsa de valores.” 

24. “O processo de concessão de empréstimos do SEBRAEPREV é 

rápido e as regras são simples e claras.”

25. “De maneira geral, eu estou satisfeito com o SEBRAEPREV.”

27. “Eu recomendaria o Plano SEBRAEPREV a um novo empregado 

do SEBRAE.”

Conclusões Gerais
e Recomendações



104

6. Parâmetro estratégico da Concordância 
Líquida é também elevado

O grau de concordância líquida reflete, para cada 

questão, a diferença entre o grau de concordância 

geral (que soma “concordo totalmente” e “concordo 

em grande parte”) e o grau de discordância geral 

(que soma “discordo totalmente” e “discordo em 

grande parte”).

Nesta primeira pesquisa de satisfação do SEBRAEPREV,

o grau de concordância líquida é superior a 45% em 

10 das questões do questionário. E alcança seu pon-

to mais elevado (91,6%) numa das questões mais 

importantes para a avaliação direta da satisfação do 

participante, a recomendação do plano a um novo 

empregado do SEBRAE. 

Da mesma forma como ocorre na avaliação do grau 

de discordância, naquelas questões em que a concor-

dância líquida é bem menor, o avaliado não é o Insti-

tuto e sim o próprio participante. 

O gráfico a seguir, em teia, são apresentados os graus 

de “concordância líquida” para cada questão em que 

cabem esse tipo de avaliação. Neste tipo de gráfico, 

ideal para comparações com futuros estudos, o cen-

tro indica 0% e a linha de contorno do maior perí-

metro indica 100%. Os percentuais dos graus de con-

cordância líquida para cada questão são marcados, 

cada um num raio específico. Quanto maior a área 

formada, maior o grau de concordância líquida.

Conclusões Gerais
e Recomendações
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Percebe-se, assim, que a maioria das questões apre-

sentou graus de concordância líquida positivos. Na 

visualização do gráfico a seguir, destaca-se a questão 

em que há discordância líquida (variação negativa), 

justamente na questão “Sinto-me preparado e com 

conhecimento suficiente (sobre o mercado e sobre os 

riscos) para determinar, periodicamente e sob a minha 

exclusiva responsabilidade o perfil de investimentos 

do meu plano de benefícios, se os recursos devem ser 

menos ou mais aplicados em bolsa de valores.”

Insatisfações dos participantes não estão relacionadas 
à gestão ou aos serviços prestados pelo Instituto, e sim 

com causas estruturais, difíceis de serem mexidas.

Este é um obstáculo real à ampliação dos índices de 

satisfação a partir da reversão dos insatisfeitos.

Esta avaliação decorre da observação conjunta dos se-

guintes aspectos:

- Entre os 2,9% de insatisfeitos com o Plano SEBRAEPREV,  

52,2%  apresentaram como seus principais motivos as 

restrições impostas pelo Regulamento, relativas aos 

limites de contribuição, por exemplo.

- 74,7% gostariam de aumentar suas contribuições, 

porém, não possuem condições para tanto ou o Regu-

lamento do Plano não permite.

Conclusões Gerais
e Recomendações
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Comunicação precisa se aproximar dos 
participantes ativos e mais jovens. Redes sociais podem 
ser um meio para tanto, mas ações da entidade nestes 

canais ainda não surtiram efeito.

Esta avaliação decorre da observação conjunta dos se-

guintes aspectos:

- 76% dos entrevistados afirmaram utilizar algum site 

de rede social; entre as mulheres, este nível de utiliza-

ção é ainda maior (78,9%).

- 69% utilizam o Facebook (74,5% entre as mulheres e 

87,9% entre aqueles de até 30 anos de idade).

- 77,7% dos entrevistados não souberam opinar sobre 

a página do SEBRAEPREV no Facebook (80,1% entre os 

Ativos mais jovens). 

- O Portal SEBRAEPREV é atualmente o canal de co-

municação mais importante para os participantes 

(27,0% das primeiras citações no total da amostra). 

Para uma melhor divulgação da página da entidade 

no Facebook, é importante que a iniciativa de redes 

sociais esteja integrada com o portal, tanto em termos 

de conteúdo como de possibilidade de interação com 

o participante.

- Entre aqueles com até 29 anos, nada menos que 46% 

não utilizam o serviço de extrato de contribuições on-

line via Portal SEBRAEPREV.

Integração da presença do Instituto nas redes sociais 
com Portal SEBRAEPREV é essencial.

Comunicação aprovada não significa participante bem 
informado. Iniciativas na área precisam focar aumento 
do conhecimento sobre o Plano, principalmente entre 
os mais jovens, evitando que dúvidas e autocrítica se 

transformem em críticas ao Instituto.

Esta avaliação decorre da observação conjunta dos se-

guintes aspectos:

- Apenas 40,6% dos participantes se consideram bem 

informados a respeito do SEBRAE PREVIDÊNCIA e do 

Plano SEBRAEPREV. 

- 22,3% não se consideram bem informados (36,3% 

entre os mais jovens). 

- Entre os que não se consideram bem informados, 42,2% 

admitem que tal avaliação tem como causas principais a 

falta de tempo e/ou de interesse por parte deles mesmos.

Conclusões Gerais
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- Mas há 21,4% que reclamam que os informativos deve-

riam contar com informações mais claras, simplificadas e 

com menos termos técnicos. E outros 16,9% reclamam 

da divulgação incompleta ou defasada de informações. 

- 43,6% dos participantes do SEBRAEPREV afirmam 

conhecer bem o Regulamento de seu plano. Entre os 

Ativos e mais jovens, apenas 32%.

- Os Ativos são os que menos conhecem seus direitos 

em relação aos Institutos, com o menor percentual 

(69,7%) para a opção correta.

- Os participantes mais jovens, com menos de 30 anos, 

são os que menos acreditam que os benefícios aten-

dem às necessidades dos participantes (40,8%) e tam-

bém os que menos sabem opinar a respeito (23,4%, 

contra 12,1% do total da amostra).

- Apenas 42,4% dos mais jovens acreditam que a su-

plementação seja importante na aposentadoria (e há 

21,8% que não acreditam que ela seja importante). 

- 37,1% dos entrevistados mais jovens ainda não utili-

zaram o Simulador de Benefícios.

O especialista em previdência e investimentos 
é o SEBRAEPREV. Os participantes sabem disso e, em 
grande parte, não querem esta responsabilidade.

Saudável e com objetivo de garantir aos participan-

tes maior flexibilidade e controle sobre seu plano de 

benefícios (o que, teoricamente, pode contribuir para 

um aumento da sua satisfação com o plano), a oferta 

pelo Instituto da possibilidade de definição do perfil 

dos investimentos pelo próprio participante deve ser 

apresentada e comunicada com cautela, para que não 

seja entendida de forma diferente por parcela impor-

tante dos participantes. 

Esta avaliação decorre da observação conjunta dos 

seguintes aspectos:

- Apenas 31,9% dos participantes gostaria de determi-

nar o perfil de investimentos do seu plano de benefí-

cios. 18% não querem esta responsabilidade e mais de 

30% não sabem opinar a respeito. 

- 60,3% sentem-se despreparados e sem conhecimen-

to suficiente  para determinar o perfil de investimen-

tos do seu plano de benefícios. Entre os mais jovens, 

apenas 17,7% sentem-se preparados para tanto.

Conclusões Gerais
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Elegíveis precisam ser mais bem comunicados de sua 
situação. Incentivo à aposentadoria deve levar em 

conta motivações financeiras da permanência na ativa.

Esta avaliação decorre da observação conjunta dos 

seguintes aspectos:

- Com os participantes elegíveis identificados pre-

viamente no banco de dados fornecido pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA para a pesquisa, descobriu-se, a par-

tir da utilização deste filtro, que 29,4% deles prova-

velmente não sabem que já podem solicitar as suas 

aposentadorias. Este percentual refere-se aos que 

responderam “Não sou elegível ainda”.

- Dois dos principais motivos apontado para a não so-

licitação da aposentadoria pelos “elegíveis” têm base 

financeira: 45,9% receiam a perda de renda que en-

frentarão ao se aposentarem; 16,2% apontam a perda 

de vantagens e benefícios garantidos pelo SEBRAE aos 

participantes ativos (remuneração e plano de saúde 

principalmente). 

Conclusões Gerais
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