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Empréstimos

O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O  perfil no facebook foi criado para 
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 taxas de 
juros e amplia prazos para pagamento
A proposta da diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em relação ao Programa de Empréstimos, foi 
aprovada pelo Conselho Deliberativo, na 3ª RO, na última sexta-feira (24).  Assim, a taxa mínima 
de administração passou de R$ 100 para R$ 10, ou 1% do valor solicitado, o que for maior.  

Os prazos  e juros também foram alterados. Na modalidade pós-fixada o prazo foi 
ampliado para 96 meses e a taxa de juros reduziu de 1% para 0,8% ao mês, mais variação do  
IPCA. Na pré-fixada, o prazo máximo passou para 48 meses e a taxa de juros caiu de 1,5% para 1,2% ao mês.

Para as devidas adequações ao sistema de empréstimos, as novas solicitações, bem como as renovações de empréstimos, só 
poderão ser feitas a partir do dia 05 de setembro, quarta-feira.

Outro tema deliberado pelo Conselho foi a implementação 

dos perfis de investimentos.  Com a aprovação dos perfis, os 

Participantes do Plano SEBRAEPREV escolherão como 

investir suas contribuições. Serão três perfis: Conservador, 

Moderado e Agressivo. As contribuições patronais serão 

alocadas no perfil Moderado (Perfil SEBRAEPREV), definido 

na Política de Investimentos. A escolha dos perfis acontecerá 

em data a ser definida e divulgada posteriormente.
Foi unânime a visão do Conselho em apontar a 

necessidade de uma comunicação ampla e efetiva sobre os 

perfis de investimentos. Conceitos básicos para que se inicie 

um entendimento claro a respeito do tema serão 

trabalhados por meio de matérias. Além dos textos, há 

necessidade de ações como reuniões com os Gestores do 

Plano SEBRAEPREV, videoconferência, cartilha explicativa e 

vídeos diversos. 

Perfil de Investimentos: Conselho 
Deliberativo aprova implementação

Crédito responsável:  Ao acionar seu empréstimo, fique atento ao uso consciente do dinheiro. Unir esforços para 
pagar dívidas, principalmente as de juros altos, como o cartão de crédito, é fundamental para a saúde financeira da família. 
Portanto, organize-se, saiba para onde vai a sua renda, desde as contas mais básicas até estacionamento e outras despesas 
pontuais. Somente assim, planejando os gastos, é possível descobrir onde economizar e conquistar sonhos, como a 
compra de um imóvel ou as férias tão desejadas. L
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A nova Gestora do Plano SEBRAEPREV, Renata Luiza (MG), participou do Curso de 
Formação de Gestores, realizado em Brasília, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
durante os dias 27 e 28 de agosto. O curso abordou a rotina dos Gestores, baseada 
no Guia de Boas Práticas dos Gestores, e as novas taxas e prazos do programa de  
empréstimos. 

Renata tem pouco mais de 3 meses de SEBRAE/MG, mas a experiência com a 
área de Gestão de Pessoas vem da graduação e dos anos em que trabalhou em 
outras empresas, como a montadora FIAT. 

Ao final do curso, a gestora falou sobre a importância de divulgar conhecimentos 
de educação financeira e previdenciária. “Com o curso  aprendi muito sobre o plano 
SEBRAEPREV, além de ter conhecido mais o portal Planejar, que disponibiliza uma 
ótima planilha orçamentária para ajudar no controle dos gastos”, comentou Renata. 

Nova gestora do Plano Sebraeprev recomenda o portal 

Contato
Acesse o site para obter mais informações do Relatório Gerencial.
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber sua opinião:

www.sebraeprev.com.br

comunicacao@sebraeprev.com.br

 
 

Vantagens da Previdência Complementar

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 12,89 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 337 milhões 

A COTA é o índice de atualização utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, que tem 
como objetivo fazer com que as contribuições e benefícios do Plano SEBRAEPREV 
sejam atualizados de acordo com a rentabilidade líquida obtida nas aplicações 
financeiras. 
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 de adesão

O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de abril com empregados. 

Desses, são Participantes Ativos. 

Autopatrocinados: 

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 

Assistidos: 

Total: 

267

221

82

6.266

Aposentadoria Normal: 

Aposentadoria por Invalidez: 

37 

1 

Pensão por Morte: 

Aposentadoria Antecipada: 

2 

42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 

. Em julho, foram operações com valor médio de 

2.024 

R$ 18,5 milhões 96 R$ 7,5 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível na área restrita do site www.sebraeprev.com.br  (base de julho).

Acesse agora mesmo o portal Planejar e tenha acesso à Planilha Orçamentária, 
aos cursos e às reportagens que o SEBRAE PREVIDÊNCIA selecionou 
especialmente pra você! http://www.planejar-sebraeprev.com.br 

As vantagens para o trabalhador que adere a esse tipo de mecanismo de renda adicional são inúmeras. 
Vamos enumerar algumas, aqui:

Fonte: cartilha Previdência Complementar: o futuro começa agora. Ministério da Previdência Social e Secretaria de Políticas de Previdência Complementar. 

Qualidade de Vida Incentivos fiscais

Proteção familiar Baixas taxas de administração

Com a previdência complementar, a poupança formada, De acordo com a Instrução Normativa SRF nº 588/2005, 
pouco a pouco, ao longo dos anos, é somada ao benefício as contribuições para entidades de previdência 
oficial do INSS. Os dois benefícios juntos proporcionam complementar podem gerar, a cada ano, dedução de até 
melhor qualidade de vida e tranquilidade  financeira. 12% da renda tributável no Imposto de Renda.

Em caso de algum evento futuro adverso, o participante Os fundos de pensão, por não possuírem fins lucrativos, 
tem garantido a proteção de seus beneficiários, com a têm taxas de administração bem menores do que as 
aposentadoria por invalidez ou pensão por morte,  cobradas por instituições financeiras, o que gera ainda 
conforme o regulamento do plano. mais rentabilidade ao participante. 


