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Em fevereiro (02), o SEBRAE PREVIDÊNCIA com-
pletou 10 anos de funcionamento.  Durante essa 
primeira década de desafios e conquistas, a Entidade 
contou com uma equipe enxuta e tecnicamente 
preparada para atender  aos Part ic ipantes ,  
Patrocinadores e Gestores e do Plano SEBRAEPREV. 

Acompanhando toda a história da Entidade desde 
o início,  Dilaine Andrade é a primeira empregada do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.   A  técnica da área 
Administrativa é responsável, também, por tudo que 
diz respeito ao Programa de Empréstimo. 

Por todo o trabalho e dedicação durante esses 10 
anos, Dilaine teve o seu trabalho reconhecido pela 
diretoria da Entidade. �Vi o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
nascendo, as dificuldades que enfrentamos fizeram 
com que trabalhássemos mais e mais com o objetivo 
de construirmos uma Entidade sólida, que pudésse-

Um verdadeiro representante do Plano SEBRAEPREV

Primeira empregada do SEBRAE Previdência é homenageada  

mos ter orgulho. Sei que o meu trabalho fez e faz toda 
a diferença. Tenho a maior satisfação no atendimento 
aos Participantes, eles são o motivo pelo qual o 
Instituto existe. É por eles que tento a cada dia desem-
penhar o melhor de mim, como profissional�, come-
mora Dilaine. 

10 ANOS

/sebrae.previdencia
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Garantir um futuro seguro para a família sempre foi 
uma preocupação de Renato Brito de Góes. Pelos 
corredores do Sebrae em Pernambuco e por onde 
passava, Renato Brito era sempre visto com alegria. 
Era a pessoa que mais conhecia sobre previdência no 
Sebrae/PE. Valorizava o futuro das pessoas, por isso 
estimulava entre os funcionários a adesão ao Plano 
SEBRAEPREV, acompanhava diariamente os seus 
rendimentos e fazia análise mensal.

Foi a primeira pessoa em Pernambuco a integrali-
zar  todo o capi ta l  do serv iço passado no 
SEBRAEPREV, pois enxergou ali a oportunidade de 
garantir um futuro tranquilo para deixar a família 
segura. 

Ele contribuía com o máximo que o Plano permitia. 
O futuro para ele era a sua grande preocupação e isso 
foi priorizado nos seus anos de trabalho.

Como então Diretor da Patrocinadora SEBRAE/PE 
foi um incentivador da criação do Plano SEBAEPREV 
e,  apesar de não ser o responsável pelo SEBRAEPREV 
no estado, sempre deu suporte e apoio nas decisões e 
atuação do Plano, pois participava indiretamente, 

contribuindo nas discussões com os Gestores e 
buscando os melhores resultados que beneficiassem 
os empregados.

Era uma pessoa engraçada, inusitada e emotiva. 
Tratava todo mundo bem. No ano passado, quando 
foi lançada a campanha para escolha do perfil de 
investimento, ele fez vários estudos e enquetes entre 
os funcionários para saber qual perfil estavam ado-
tando. 

Renato Brito faleceu em 30 de  dezembro de 2013 
e deixou saudades entre familiares, amigos e colegas 
do SEBRAE/PE.  



ParticipantesEmpréstimos

Investimentos

6.380 102 317 303 7.102
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 390 miR$ 390 miR$ 390 mi

Benefícios

4.455 = R$ 64 milhões

= R$ 14,2 mil101

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em jan/2014

Rentabilidade das Cotas

-0,63%

-1,63%

-3,02%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 546,11
R$ 12.953,94
R$ 3.471,72

R$ 368.003,24
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Emerson Montenegro Lima é empregado do SEBRAE/TO desde 1995. 
Atualmente, trabalha na Unidade de Gestão para Excelência. Por outras 
necessidades e interesses de natureza particular, Emerson não fez a sua 
adesão assim que foi admitido. 
É certo que quanto mais cedo pensarmos em aposentaria, melhor. Mas 
uma coisa é fato, nunca é tarde para planejar o futuro, poupar para uma 
aposentadoria mais tranquila. E é exatamente isso que Emerson fez ao 
aderir ao Plano SEBRAEPREV, pensou no seu futuro. �Vislumbrei que 
esse é o momento para investir em um plano de previdência que 
apresenta resultados satisfatórios�, disse Emerson. 
Sobre o que pensa em fazer após a aposentadoria, Emerson já tem 
planos. �Vou atuar como voluntariado em atividades de Promoção da 
Pessoa Humana, ajudando a mim e a pessoas a trilharem uma 
experiência de vida  que proporcione um verdadeiro sentido para viver�.

SEBRAE/TO conquista mais um participante 

PARTICIPANTE

Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado 

O que eu faço se sair do SEBRAE? 

Estatística jan/2014

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2014 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de janeiro/2014).
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Se você não sabe o que fazer com o seu plano de previdência, caso saia do SEBRAE, conheça as opções 
disponíveis para o seu investimento frente ao Plano SEBRAEPREV. 

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,03%

-0,26%
-0,54%

Autopatrocínio: É a opção de permanecer no Plano SEBRAEPREV após desligamento da Patrocinadora. O 
Participante continua com as suas contribuições individuais e assume aquelas realizadas pelo SEBRAE.

Benefício Proporcional Diferido (BPD): é a opção que faculta ao Participante  Vinculado receber em tempo futuro 
o benefício de Aposentadoria Normal. O Participante pode fazer contribuições esporádicas. A opção pelo BPD  
não impede posterior opção pelo Resgate ou Portabilidade. 

Resgate: o Participante pode resgatar 100% do valor contido na sua Conta  de Participante e na sua Conta de 
Serviço Passado de Participante, acrescido do valor dos investimentos. Após 5 anos completos de vinculação  ao 
Plano SEBRAEPREV o Participante também resgatar 100% da parte  patronal. Com menos de 5 anos,o valor é 
proporcional.

Portabilidade: é a opção de transferir todos os recursos do seu Saldo de  Conta Total para outro plano de 
benefícios (receptor) administrado por  uma seguradora ou entidade (aberta ou fechada) de previdência  
complementar.

Atenção: Autopatrocínio e BPD são opções indisponíveis aos participantes que já são elegíveis ao benefício de 
Aposentadoria Normal (elegibilidade: ter completado 60 anos de idade, 10 anos de tempo de serviço contínuo e 
3 anos de filiação ao Plano SEBRAEPREV). 


