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PARTICIPANTES BENEFÍCIOSEMPRÉSTIMOS

Implantado em 

novembro de 2009, 

foram concedidos 

1.468
empréstimos, totalizando 

R$ 13 milhões . 

Em Janeiro, foram 

82 operações 

com valor médio de 

R$ 9 mil .

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 310,5 milhões
Rentabilidade das cotas
nos últimos 12 meses:

10,98%

89% de adesão

O Sistema SEBRAE fechou

o mês de Janeiro com

6.032 empregados.

Desses, 5.362

são Participantes Ativos. 

Ativos: 5.362

Autopatrocinados: 265

BPD: Benefício 

Proporcional Diferido: 172

Assistidos:  76
TOTAL:  5.875

Pensão por Morte

2
Aposentadoria Antecipada

40
Aposentadoria Normal

33
Aposentadoria 

por Invalidez

1

facebook
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

RESUMO DO RELATÓRIO GERENCIAL Sua versão completa está disponível no site. 

(Base de janeiro)

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. 

Casamento e finanças. Como lidar?    
Tudo estava indo muito bem, Estabeleçam metas juntos! Além 

recém casados, a alegria no ar, casa nova, de ficarem mais interagidos, estarão os 
uma outra fase, até que os assuntos dois buscando o mesmo objetivo, um 
financeiros viram sinônimos de brigas. Não dando força ao outro.
tem para onde fugir, a partir do momento No final o mais importante, a 
que se juntam as escovas de dente as comemoração a dois. Festejar todas as 
responsabilidades a dois irão surgir, e metas cumpridas e sonhos realizados, e, 
terão que ser assumidas. jamais deixar que o dinheiro atrapalhe a 

No entanto, essas brigas podem felicidade!
ser evitadas, e o primeiro passo para isso é 
um diálogo aberto, uma conversa 
preventiva, ou seja, antes das crises 
ocorrerem. Esta é uma oportunidade de 
cada um dar sua opinião e ouvir o que o 
outro tem a dizer, fica mais fácil chegar a 
um consenso.

Outro fator muito importante que 
deve estar presente sempre é a 
organização. Juntar todas as contas fica 
mais fácil saber de toda a dívida, o que tem 
ainda a vencer. Desta forma se controla os 
ganhos e os gastos.

COMPORTAMENTO

 O que você deseja encontrar nas 
próximas edições do

SEBRAEPREV Notícias, nosso
informativo impresso?
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Aniversário do 
SEBRAE 

PREVIDÊNCIA
O mês de fevereiro foi 

marcado pelo aniversário 
de 8 anos do Instituto. 

Desde sua implementação, 
a gestão realizada é 

pautada na transparência e 
na busca por melhores 

resultados para os mais de 
5.800 participantes. 

Em comemoração, foram 
realizados vários registros 

de fotos, visitas, 
depoimentos e telefonemas 

de colaboradores que 
participaram da história da 
Entidade. Leia a matéria 

completa no site 
www.sebraeprev.com.br. 

Não deixe de dar a sua opinião. Acesse 
o nosso site www.sebraeprev.com.br e 

dê o seu voto. Aqui você também 
participa!



SAÚDE 

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 
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CONTATO
Acesse o site www.sebraeprev.com.br para obter mais informações do Relatório Gerencial.

Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? Queremos saber a sua opinião: 

comunicacao@sebraeprev.com.br

FIQUE POR DENTRO

Você sabia que além da 

Contribuição Básica é 

possível contribuir com a 

Voluntária? 

A contribuição Voluntária é de caráter facultativo e não tem contrapartida da 
Patrocinadora. 

Pode ser esporádica, não sujeita a limite máximo e com valor mínimo e 1 VRP* Para 
efetuar a contribuição voluntária esporádica é necessário enviar uma solicitação de boleto 
para cadastro@sebraeprev.org.br, informado valor e  data de vencimento de preferência. 

Pode ser mensal, na forma de percentual livremente escolhido pelos participantes. A 
escolha do percentual deverá ser efetuada na adesão ao Plano ou nos meses de junho 
e julho. Os valores inteiros podem variar de 1% a 30% do Salário de Contribuição.  

*VRP – Valor de Referência Previdenciário: R$ 194,82 (agosto 2011)

O corpo humano é 
composto por cerca de 
70% de água, que são 
perdidos e repostos 
constantemente pelo 
organismo. Este é o 
primeiro motivo para 
b e b e r  á g u a  c o m  
frequência. Responsável 
por todo o funcionamento 
do corpo, a sua reposição 
é de extrema importância, 
principalmente, em época 
de muito calor, ao realizar 
exercícios físicos e em 
c a s o s  d e  f e b r e s  e  
resfriados. 

É  i m p o r t a n t e  
r e s s a l t a r  q u e ,  s u a  
ingestão na velhice deve 
ser maior. Ter o organismo 
hidratado é viver bem e 
saudável!

Dicas para gerenciar melhor o tempo
A q u e l a s  c h a m a d a s  tempo: se você souber se organizar bem-sucedida e da eficácia no 

telefônicas que chegam de surpresa e distribuir prioridades, conseguirá trabalho, nos estudos e também na 
ou um imprevisto urgente podem fazer tudo e ainda conseguirá algum própria vida.
desorganizar toda a sua agenda e tempo para relaxar. Confira algumas dicas a 
atrasar demandas que já estavam D e  a c o r d o  c o m  respeito de como aproveitar mais o 
programadas. Por isso, para especialistas em gestão a disciplina tempo:
gerenciar melhor o tempo, é preciso para atingir resultados”, a realização Faça uma lista de tarefas
saber primeiro onde ele está sendo de tarefas depende de se fazer o que Separe as tarefas por demandas
gasto. O segundo passo é tornar sua é mais importante e poucas coisas Calcule o tempo necessário para 
agenda mais organizada e eficaz, de cada vez. Assim, em vez de realizar cada tarefa
para evitar ficar procurando dados acumular mais tarefas, definir Distribua as tarefas
que não sabe onde anotou. De nada poucas coisas que realmente devem Refaça a lista, se preciso
adianta reclamar que não tem ser feitas é a chave para a execução Fonte: Pense Empregos

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

EMPRÉSTIMO

SEBRAE PREVIDÊNCIA oferece uma 
das menores taxas do mercado

Emprést imos consignados,  
financiamento de carro e crédito pessoal 
são apenas algumas linhas de créditos 
disponíveis pelos bancos e financiadoras. 
As taxas de juros variam muito e o 
consumidor precisa ficar atento e 
pesquisar as melhores opções. Por 
exemplo, o crédito automático disponível 
em algumas  instituições financeiras pode 
chegar a 7% de juros, ao mês. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA tem 
uma das menores taxas do mercado para 
a concessão de empréstimos e oferece 
duas modalidades: a pós-fixada e a pré-
fixada. O empréstimo é disponibilizado 
aos participantes patrocinados ou 
mandatários e assistidos que têm 
completos os períodos de 6 meses de 
contribuição ao Instituto e 12 meses de 
vínculo com a Patrocinadora, ressaltando 
que o valor total do empréstimo é limitado 
a 70% da poupança previdenciária*, bem 
como à margem consignável definida pela 
Patrocinadora. No caso dos assistidos, o 

Beba água!

limite é de 45% da reserva individual 
remanescente. 

Para saber se você tem valor 
disponível, acesse o site e faça uma 
simulação na área restrita (Simulador de 
Empréstimo). Utilizar um empréstimo com 
taxa de juro inferior para quitar outro com 
juros 2 ou 3 vezes superior pode 
representar muita economia. É importante 
lembrar que o uso consciente do dinheiro é 
fundamental para uma vida financeira 
equilibrada. Faça seu planejamento, 
organize-se.

* Corresponde a 70% do somatório do saldo 
acumulado nas contas de Participante mais 
70% de 20% por ano completo de filiação ao 
Plano SEBRAEPREV do saldo acumulado nas 
contas da Patrocinadora.

Modalidade pós-fixada
Prazo máximo de 60 meses e 
taxa de juros de 1% + IPCA.

Modalidade pré-fixada
Prazo máximo de 36 meses e 

taxa de juros de 1,5%.


