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O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

2012: ano de excelentes resultados 
Rentabilidade de 13,28%, Taxa de 
Carregamento reduzida e novos Participantes
O ano de 2012 representou o período de grandes resultados para o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e, consequentemente, para seus Participantes. A rentabilidade 
de 2012 já ultrapassa a do ano anterior em 64%, isto até Nov/12. 

Os dados registrados até novembro são positivos e merecem 
destaque. A rentabilidade chegou a 13,28%, correspondente a 169,6% do 
CDI ou IPCA + 8,61% ao ano e o patrimônio superou os R$ 361 milhões.

A 4ª e última Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, realizada na primeira quinzena de dezembro, aprovou a proposta orçamentária para 2013, 
contemplando a redução de 3,5% para 3% da Taxa de Carregamento incidente sobre as Contribuições Básicas, para cobrir 
as despesas administrativas. A Taxa era de 10% no início do Plano.

Entre janeiro e novembro de 2012 o Plano SEBRAEPREV realizou 774 adesões superando o ano anterior que foi de 541. 
O resultado é fruto das ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária – Planejar e das campanhas realizadas 
em conjunto com os Gestores do Plano SEBRAEPREV que desenvolveram ações para captar novos Participantes.

DIA DO APOSENTADO E então, por onde você anda? Queremos saber

O SEBRAE PREVIDÊNCIA vai levar um Assistido do Plano SEBRAEPREV ao Rio 
de Janeiro e comemorar o Dia do Aposentado com muita praia, sol e água de coco!

Participar do Concurso é muito fácil! 

Tudo o que os Participantes Assistidos 

do Plano SEBRAEPREV precisam fazer é 

enviar uma foto, seguida de um texto, 

fazendo referência ao tema “POR 

ONDE VOCÊ ANDA?”, para o e-mail 

comunicacao@sebraeprev.com.br, até o 

dia 2 de janeiro de 2013. A foto deve ser 

recente, colorida e possuir boa 

resolução. E o texto não deve conter 

mais do que 250 caracteres com espaço.
As fotos e os textos serão 

publicados no perfil do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA no Facebook, a 

partir do dia 03 janeiro. O vencedor 

será o autor da foto que receber o 

maior número de curtidas. O 

resultado oficial será divulgado no 

próprio facebook e no portal 

Planejar, dia 11 de janeiro de 2013.
O ganhador será premiado com 

uma viagem ao Rio de Janeiro com 

direto a um acompanhante maior de 

18 anos e city tour, além de represen-

tar o SEBRAE PREVIDÊNCIA no 

evento realizado pela  Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar – ABRAPP.
E então, por onde você anda? 

Queremos saber. Envie hoje mesmo 

uma foto e um pequeno texto bem 

criativos para o e-mail comunica-

cao@sebraeprev.com.br e não perca 

a oportunidade de concorrer a uma 

viagem para conhecer a Cidade 

Maravilhosa!
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Contato
Acesse o site para obter mais informações do Relatório Gerencial.www.sebraeprev.com.br 
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber sua opinião: 
comunicacao@sebraeprev.com.br

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 13,42 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 358 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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Investimentos

91%  de adesão

O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de outubro com empregados. 6.314 

Desses, são Participantes Ativos. 5.746 

Participantes
Autopatrocinados: 273

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 233

Assistidos: 85

Total: 6.337

Aposentadoria Normal: 40 

Aposentadoria por Invalidez: 1 

Benefícios
Pensão por Morte: 2 

Aposentadoria Antecipada: 42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 2.574 

. Em outubro, foram operações com valor médio de R$ 35,4 milhões 102 R$ 20 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de novembro).

Descontos favorecem pagamento à vista das contas com vencimento em janeiro
Pagar contas do começo de ano à vista nunca foi tão indicado 
como agora. Os descontos superam de longe o juro oferecido 
nos investimentos. Entre os tributos, o maior desconto em São 
Paulo é o do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), de 6%.

Nos gastos com material escolar e livros, em que o 
consumidor pode negociar preços, o abatimento pode chegar a 
20%, segundo cálculos de especialistas. Se deixasse o dinheiro 
guardado, raramente o consumidor conseguiria obter rendi-
mentos acima disso, devido aos juros baixos em vigor no País 
atualmente.

"Se a pessoa economizou e tem uma reserva, não dá mais 
para guardar o dinheiro agora no começo do ano para parcelar 
as contas. Pegar os descontos oferecidos nos impostos é como 
emprestar dinheiro ao governo a 10%", diz o professor do Insper, 
Liao Yu Chieh, ao referir-se ao caso do Rio de Janeiro, em que o 
desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) é de 10%, segundo porcentuais da última 
cobrança, em janeiro desse ano.

Confira a matéria completa no portal Planejar 
(http://planejar-sebraeprev.com.br/descontos-favorecem-
pagamento-a-vista-das-contas-com-vencimento-em-janeiro)

Educação Financeira

“Eu sempre digo aos meus colegas que cuidar 
do meu futuro é cuidar do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. Mudanças muito significativas 
em termos de crescimento dos recursos são 
evidentes no Plano SEBRAEPREV. Que os 
participantes sintam-se confortáveis com isso e 
continuem realizando as suas contribuições”.  Antonio Carlos 
Campos, presidente do Conselho Fiscal.  

“O ano de 2012 foi extremamente proveitoso 
para o efetivo reconhecimento do nosso 
SEBRAEPREV, tanto junto aos participantes. 
Como integrante do Conselho Deliberativo e 
membro da Comissão de Comunicação e 
Marketing,  entendo  que muito se fez e muito há 
que se fazer para que a cultura previdenciária se insira no dia a 
dia dos nossos colaboradores. Nosso trabalho mantém uma  
grande sintonia com as aspirações que balizaram a criação da 
instituição e um profundo conhecimento da expectativa de cada 
um de seus integrantes”.  Maria Eulália, conselheira do CD. 

“Nestes últimos 12 meses, na qualidade de 
membro da Comissão de Investimentos, 
juntamente com os colegas André – 
Sebrae/NA e Luiz Henrique – Sebrae/BA, 
sentimo-nos bastante satisfeitos com o 

resultado de nossa contribuição e esforços junto à Diretoria do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA para implantação de algumas ações 
importantes com impacto direto e imediato na rentabilidade 
dos investimentos, como a sistemática de avaliação dos 
Gestores dos Fundos, a seleção de 6 novos Gestores 
especialistas, diversificando risco e aumentando o retorno de 
nossa carteira de Renda Variável, a aprovação de pequena 
alocação de nossos ativos em Fundos Imobiliários, também para 
diversificação e maximização de resultados e, finalmente a 
aprovação da Política de Investimentos para 2013”.  José Paulo 
Cunha, conselheiro do CD.  

“O ano de 2013 foi particularmente muito 
importante e produtivo para todo o 
SEBRAEPREVIDÊNCIA. No que toca em 
especial à Comissão de Planejamento e 
Orçamento fizemos, em conjunto com a 
Diretoria Executiva, uma exaustiva e detalhada 
revisão do Planejamento Estratégico 2013/2014, ajustando e 
atualizando seus Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores, 
naquilo que cabia respeitadas as definições relativas à Visão, 
Missão e Diretrizes Estratégicas. Em 2013 estaremos 
conjuntamente com a DIREX definindo os procedimentos para 
o acompanhamento e avaliação do que está planejado, fazendo, 
caso assim de faça necessário, as propostas ao CDE de 
adaptações que eventualmente venham a ser requeridas”.  
Manoel Alexandre, conselheiro do CD. 

Conselheiros comentam o ano de 2012 e falam sobre o próximo exercício


