
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma questão de suma importância para a consolidação e perenidade de um Fundo de 

Pensão é a sua saúde financeira, que garante o objetivo maior da entidade: a tranquilidade 

dos seus Participantes. É fundamental para o Participante saber como o capital investido 

por ele está rendendo, garantindo, assim, o patrimônio da organização e, em decorrência, a 

sua aposentadoria tranquila com o pagamento dos benefícios. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os bons números também refletem a capacidade técnica dos profissionais do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, desde os conselheiros, dirigentes, gestores, técnicos e empresas parceiras. O 

objetivo é a busca diária das melhores alternativas apresentadas pelo mercado financeiro, 

como forma de continuar garantindo a perenidade e o crescimento do patrimônio do 

Instituto. 

 

INVESTIMENTOS 
Esclarecimentos sobre rentabilidade 

das cotas do Plano SEBRAEPREV 

Nos seus quase 10 anos de atuação, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 

tem registrado um sólido crescimento em seu patrimônio, 

superação de metas (benchmark) e outros significativos 

registros positivos em seus investimentos. Esse resultado é 

fruto de uma Política de Investimentos responsável, aprovada 

anualmente pelo Conselho Deliberativo e acompanhada pelo 

Conselho Fiscal e Comissão de Investimentos e executada em 

sintonia  com  as  estratégias  e cenários analisados. A Política  

de Investimentos reúne parâmetros, normas e diretrizes que visam garantir o melhor 

resultado da gestão dos recursos nos aspectos de rentabilidade, risco e liquidez. 



A cada mês, o SEBRAE PREVIDÊNCIA apresenta o resultado dos investimentos no Informe 

SEBRAEPREV, encaminhado aos Participantes por meio eletrônico e disponibilizado no 

Portal, além de, anualmente, apresentar o seu Relatório Anual de Informações à sociedade, 

aos órgãos reguladores governamentais e, especialmente, aos seus Participantes e 

Patrocinadoras. O documento é uma prestação de contas dos resultados alcançados nos 

últimos doze meses, dentre eles, números e dados detalhados dos investimentos realizados. 

 

 

 

 

 

 

O valor da Cota do Plano SEBRAEPREV, divulgado diariamente pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

normalmente aumenta em decorrência da rentabilidade dos Investimentos. Esses 

investimentos são aplicações financeiras feitas, preponderantemente, em títulos públicos 

federais e em ações negociadas em bolsa de valores. 

 

Em função dos movimentos do mercado financeiro e da bolsa de valores, a rentabilidade 

dos investimentos pode ser negativa, fato que já ocorreu algumas vezes no passado e 

voltou a ocorrer neste ano de 2013. 

 

Quando isso acontece, o valor da cota do Participante  

fica inferior ao registrado no mês anterior e sua Reserva  

do Plano e o valor do seu benefício são afetados  

negativamente.  

 

Após um ano de bons resultados dos investimentos, como foi o ano de 2012 – quando a 

rentabilidade das Cotas do Plano foi de 14,1% (o que significa um aumento no valor da 

reserva do Participante e também do benefício a conceder do Plano nesse mesmo 

percentual) – estamos no momento vivenciando um período de rentabilidades negativas. 

Esse cenário é uma decorrência do baixo desempenho do mercado financeiro no 1º 

semestre deste ano, que vem afetando tanto as aplicações no segmento de renda fixa 

quanto em bolsa de valores. Pesquisa da Mercer, elaborada junto a  70 de suas clientes, um 

universo onde preponderam entidades com patrimônio entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão, 

trouxe como resultado uma rentabilidade negativa nesse período. Nesse semestre tivemos 

 

1 
Por que os valores da Cota, Conta de Reservas e do Benefício 

a Conceder do Plano SEBRAEPREV estão caindo? 



as duas principais classes de ativos, as rendas fixa e variável, em queda e isso não é comum 

acontecer.  Resultado disso tudo, as 70 entidades monitoradas pela Mercer, em sua grande 

maioria de pequeno e médio porte, encerraram o primeiro semestre com uma rentabilidade 

média de -2,34%, onde o Plano SEBRAEPREV apresentou -2,23%. 

 

Este não é um fato isolado e que atinge apenas o SEBRAE PREVIDÊNCIA. Do contrário, vale 

ressaltar que a rentabilidade dos investimentos administrados pelo Instituto tem superado, 

consistentemente, no curto, médio e longo prazo, os principais indicadores de mercado. 

 

 

 

 

 

Como os benefícios do Plano SEBRAEPREV são pagos em função do valor da cota e, como 

esta varia diariamente, o valor dos benefícios também sofrem variações. Os benefícios ainda 

a conceder dependem dos resultados futuros dos investimentos. 

 

 

 

 

 

Sem dúvida alguma, reforçamos que é um excelente negócio para o Participante ter 

aplicado seus recursos no Plano SEBRAEPREV, uma vez que, considerando o histórico de 

longo prazo – mesmo com as rentabilidades negativas já ocorridas no passado e que 

voltaram a ocorrer neste 1º semestre de 2013, a rentabilidade acumulada dos investimentos 

do Plano SEBRAEPREV ainda permanece bastante superior à Caderneta de Poupança, aos 

indicadores do mercado financeiro e aos indicadores do mercado de Previdência 

Complementar.  

 

Esses resultados se refletem diretamente nos benefícios, que têm alcançado os maiores 

valores do mercado. 

 

O gráfico abaixo mostra que, para cada R$ 1,00 (um real) aplicado no Plano SEBRAEPREV, 

em janeiro de 2005, passamos a ter aproximadamente R$ 2,569 em junho de 2013. Esse 

mesmo R$ 1,00 (um real) aplicado na Caderneta de Poupança passou a valer, em junho de 

 

2 
Essas rentabilidades negativas afetam também os benefícios 

já concedidos do Plano SEBRAEPREV? 

 

3 
Mesmo com essas rentabilidades negativas em 2013, o Participante 

fez um bom negócio aplicando seus recursos no Plano SEBRAEPREV? 



2013, apenas R$ 1,854  e em uma aplicação financeira indexada ao IPCA passou a valer R$ 

1,549. 

 

 
 

Obs.:  IBrX: é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações 

selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro.  

 

O quadro a seguir apresenta um comparativo da rentabilidade do Plano SEBRAEPREV 

administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA com a rentabilidade média dos Planos de 

Previdência das Entidades Abertas (PGBL/VGBL). A rentabilidade do Plano SEBRAEPREV é 

comparável com a rentabilidade dos planos “Previdência Balanceados de 15% a 30 em 

Ações”, tendo em vista que temos em média 17,5% em Ações.  

 

Planos de Previdência 

das Entidades Abertas 

por Categoria de Risco 

Rentabilidade Média  

últimos 2 anos (%) 
Rentabilidade Média (%) 

31/dez/11 31/dez/12 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
Acumulado 

12 meses 

Previdência Renda Fixa* 12,20 10,61 0,58 0,24 0,35 0,71 0,08 0,01 6,94 

Previdência Balanceados  
de 15-30* 

2,81 7,34 -0,23 -0,60 -0,21 0,17 -0,20 -2,41 1,62 

Previdência Multimercados* 7,62 12,53 0,55 -0,02 0,08 0,63 -0,24 -1,05 6,10 

Previdência Ações* -15,72 9,50 -1,52 -3,17 -1,48 -0,26 -3,20 -10,15 -8,70 

Plano SEBRAEPREV 8,09 15,24 0,66 -0,41 -0,28 0,85 -1,12 -1,91 6,02 

*Fonte: AMBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

 



Podemos observar, no quadro anterior, que nos anos de 2011, 2012 e acumulado nos 

últimos 12 (doze) meses, até junho/2013, a rentabilidade dos investimentos do Plano 

SEBRAEPREV ficou bem acima do plano de referência (15%-30% em ações). 

 

 

 

 

 

 

Em todos os períodos de avaliação, os resultados dos investimentos do Plano SEBRAEPREV 

têm superado consistentemente os principais indicadores de mercado. Portanto, tanto no 

curto quanto no longo prazo, esperamos manter essa performance – o que não significa 

que teremos resultados positivos, especialmente no curto prazo. 

 

Os resultados dos investimentos dependem de variáveis macroeconômicas e dos mercados 

financeiros nacional e internacional, tais como comportamento da inflação, taxas de juros e 

índices de bolsa (variáveis altamente imprevisíveis, especialmente para o curto prazo, e que 

não estão sob o controle do SEBRAE PREVIDÊNCIA). 

Caso a inflação dê sinais de arrefecimento nos próximos meses, o Comitê de Política 

Monetária poderá interromper ou até mesmo reverter o ciclo de elevação da meta para a 

Taxa SELIC, o que será muito favorável para os investimentos em renda fixa do Plano 

SEBRAEPREV. Cabe ressaltar que esse não é o cenário atualmente previsto pelo mercado. O 

mais provável é que as dificuldades se prolonguem, em especial se o Brasil sofrer um down 

grade (rebaixamento do rating) pelas agências classificadoras de riscos, se a China 

continuar com expectativas de baixo crescimento e se os EUA mantiverem elevação das 

taxas de juros e retirada de estímulos à economia. 

Em resumo, são baixas as expectativas de nos próximos meses haver uma recuperação do 

mercado e a volta das rentabilidades positivas das Cotas do Plano SEBRAEPREV. 

 

 

 

4 
O que o Participante do Plano SEBRAEPREV pode esperar no longo 

prazo e em especial até dezembro de 2013? 



 

 

 

 

 

Esta alternativa foi analisada pela Diretoria Executiva e a Comissão de Investimentos, no 

entanto, constatou-se sua inviabilidade face a implementação dos perfis de investimentos, 

além do elevado volume de recursos envolvidos e à baixa liquidez dos títulos no mercado, 

em especial na renda fixa. Além disso, existe o risco de reversão do mercado, o que poderia 

acarretar numa realização de prejuízo na realocação dos recursos para atender à estratégia 

de longo prazo definida na Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV.  

 

 

5 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA poderia migrar os recursos dos Participantes 

para aplicações mais conservadoras, pelo menos até dezembro de 

2013? 


