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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

SEBRAE PREVIDÊNCIA comemora mais um ano 
de criação celebrando os excelentes resultados

A história do SEBRAE PREVIDÊNCIA está ligada à 
própria história dos empregados das Patrocinadoras. 
Segundo os primeiros mobilizadores, a preocupação 
começou com alguns colaboradores que saíram do Rio 
de Janeiro e desembarcaram no SEBRAE Nacional. 
Desde o início, um grupo passou a se reunir, discutir 
alternativa e visitar instituições para verificar o 
funcionamento dos planos de previdência. 

Os esforços foram compensados em 2004, com a 
edição da Portaria nº 16, de 2 de fevereiro daquele ano, 
da Secretaria de Previdência Complementar, que 
aprovou a constituição e o funcionamento do Instituto.

Ao comemorar o seu 9º aniversário, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA registra os excelentes resultados 
obtidos em 2012. O patrimônio atingiu os R$ 370 
milhões e a rentabilidade ultrapassou a do ano de 2011, 
atingindo 15,24%, correspondente a 181% do CDI. 

O número de adesões cresceu e o Plano 
SEBRAEPREV já registra mais de 6.400 Participantes. 

Esse resultado demonstra maior conscientização desse 
público sobre as questões relacionadas ao futuro e 
consequentemente à educação financeira e previdenciá-
ria, como reflexo das ações do Planejar. 

Ao longo do mês de fevereiro, serão publicados 
depoimentos daqueles que fizeram parte dessa história. Se 
você também tem algo a contar, mande o seu depoimento, 
a sua história para comunicacao@sebraeprev.com.br. 

2007 20102008 2009FEV 2004 Dez 2005 2006 2011 2012 2013

1 estagiário 4 empregados 7 emp. + 2 dir. 11 empregados 8 emp. + 3 dir. 

 Aprovação pela Secretaria 
de Previdência 
Complementar

 Instalação dos Conselhos 
 Diretoria com tempo 

Parcial
 100% de Terceirização 

Eleição dos Conselheiros com 
29 Patrocinadoras

 Atualização do Estatuto; 
 Implantação dos Regimentos 

e Código de Conduta
 1º Ciclo do Planejamento 

Estratégico
 Monitoramento da Estratégia.

 Diretor Presidente   e 
Diretor Executivo

 Contratação de    Técnicos 
Especializados

 Assunção do Passivo 
Previdenciário

 2 Diretores do Mercado
 Monitoramento de Risco

Revisão Cadastral e do 
Regulamento

 Diretoria Certificada e 
dedicação exclusiva

 2º Ciclo do Planejamento 
Estratégico

 Revisão do ESTATUTO

 Desenvolvimento de novos 
Planos

 Eleição de Conselheiros
 PLANEJAR
 Política de 
 Comunicação
 Mapeamento de Processos

 Novos Conselheiros.
 3º Ciclo Avaliação de Riscos CI 
 Portal Planejar
 1ª Pesquisa de Satisfação.
 Manualização de processos.
 Metodologia de Avaliação Gestores de 

Investimentos
 Carteira RV Ativa
 Integração RM Labore-TRUST

 Perfil de Investimentos
 Mudança de Sede
 Fundos Imobiliários
 Universidade  Corporativa

EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA

9 anos de história em números e registros
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Organize as finanças para usufruir do benefício 
fiscal na declaração do IR, em 2014

Não espere pelo final de 2013 para começar a organizar 
as finanças e a sua declaração de Imposto de Renda para 
o próximo exercício. Aproveite a primeira parcela do 
seu 13º salário e invista no seu futuro.

As contribuições voluntárias e esporádicas ao Plano 
SEBRAEPREV aumentam a sua reserva previdenciária, o que 
possibilita um benefício maior na hora da aposentadoria.

Quanto mais cedo você fizer a contribuição, estará 
comprando um maior número de Cotas, as quais 
carregarão toda a rentabilidade auferida pelo Plano, no 
período. Por exemplo, se você fez uma contribuição no 
final de janeiro de 2012 de R$ 3.000 você adquiriu 1.371 
Cotas. Se esta mesma contribuição fosse feita em 
dezembro de 2012, você compraria apenas 1.226 Cotas. 
Sendo assim, para quem fez a contribuição em janeiro 
de 2012 teve em dezembro de 2012 R$ 3.356, ou seja, 
rendeu 11,86%.

Além disso, poderão ser utilizadas para a dedução da 
base de cálculo do Imposto de Renda no limite de 12% 
dos rendimentos tributáveis. Quem fizer contribuição 
voluntária ao longo de 2013, poderá deduzir o 
montante das demais contribuições feitas no Imposto 

de Renda a ser declarado no próximo ano.
Os Participantes que têm interesse em realizar as 

contribuições voluntárias e esporádicas devem solicitar 
boleto pelo e-mail: cadastro@sebraeprev.com.br.

Com a dedução, você terá uma base tributável menor 
e consequentemente um menor valor de imposto 
devido na Declaração, ou uma elevação do IR a restituir. 

Metas para 2013: Saiba o que prometer 
e evite as frustrações de fim de ano
“Em 2013, prometo emagrecer, me dedicar aos estudos, cuidar mais de mim, ser mais 
tolerante, economizar dinheiro, arrumar um trabalho melhor…”. A chegada de um novo 
ano sempre vem com muitas promessas, e quando o ano chega ao fim, e elas não são 
concretizadas, aquele sentimento de frustração fica no ar. Para a psicóloga Patrícia 
Áurea, “se desejamos alcançar uma meta, já não estamos perdidos sem rumo, por isso 
esse passo é essencial, e prioritário. Se a pessoa faz vários desejos, é interessante 
priorizá-los, algumas metas são passiveis de realizações simultaneamente outras não, por 
isso o bom senso é importante, para que seja bem sucedido, e se não for terá também isso 
para lhe ensinar, ás vezes é muito útil não ficar preso as quedas, mas atento ao que nos fez cair”, diz.

Educação Financeira

Quer saber como?

Acesse o portal Planejar 

www.planejar-sebraeprev.com.br/metas-para-
2013-saiba-o-que-prometer-e-evite-as-frustracoes-
de-fim-de-ano/

Quer saber como evitar as frustrações?

 Avalie-se 

 Reavalie suas metas

 Escreva

 Seja estratégico

 Tenha disciplina
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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

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. 

30/12/2011

31/01/2012

29/02/2012

30/03/2012

30/04/2012

31/05/2012

29/06/2012

31/07/2012

31/08/2012

28/09/2012

31/10/2012

30/11/2012

30/12/2012

2,01%   

1,55%   

0,81%   

1,48%   

-0,36%   

0,18%   

1,92%   

0,84%   

1,25%   

1,36%

0,66%

1,58%   

2,01% 

3,59%

4,43%

5,98%

5,60%

5,79%

7,82%

8,72%

10,09%

11,59%

12,33%

14,10%

2,14446009  

2,18750738  

2,22149308  

2,23952102  

2,27263072  

2,26449461  

2,26859464  

2,31209005  

2,33154686  

2,36079651  

2,39290842

2,40878750

2,44690345  

Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 2.641 
empréstimos, totalizando  Em dezembro,  R$ 36,5 milhões.
foram operações com valor médio de 67 R$ 15,8 mil. 

Empréstimos

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de dezembro).

Rentabilidade das contas

Mês Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota

Aposentadoria 
Normal: 40 

Aposentadoria 

por Invalidez: 1 

Benefícios
Pensão por Morte: 2 

Aposentadoria 
Antecipada: 42 

Perfil da população de Assistidos

Estatística Dez/12

Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagamento
Líquida
Total de Assistidos

R$ 637,82
R$ 14.707,08
R$ 4.113,99

        

R$ 299.119,69

85

2009: 2010:   2011:   2012: 19,3% 8,3%   7,3%  14,22%          

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 367 milhões 

Novas Gestoras para o Plano SEBRAEPREV
O SEBRAE/PE ganhou duas novas Gestoras do 

Plano SEBRAEPREV.  Nos dias 10 e 11 de janeiro, na 

sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, Virgínia Siqueira e 

Verônica Maria receberam mais informações sobre 

o Plano SEBRAEPREV durante o Curso de 

Formação de Gestores. 
O curso é a ação de número 27 do Planejar e tem 

como objetivo informar, instruir, orientar, capacitar e 

certificar os novos Gestores sobre o Regulamento do 

Plano e as rotinas entre a Entidade e as Patrocinadoras, 

bem como o atendimento aos Participantes.
O curso abordou os Processos de Adesão, 

Arrecadação, Elegíveis, Alteração de Percentual, 

Atualização Cadastral, Transferência de Patrocina-

doras, Alteração de cargo, entre outros temas 

relacionados ao Plano SEBRAEPREV.
Após os dois dias de treinamento, Verônica 

afirmou ter aprendido muito sobre o Plano 

SEBRAEPREV:  “O treinamento de hoje foi como 

um leque, me apresentando todos os setores da 

Previdência. Pretendo trabalhar em conjunto com a 

Virgínia para sanar as dúvidas dos Participantes e 

recorrerei sempre ao SEBRAE PREVIDÊNCIA 

quando tiver dúvidas”. 
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Participantes

Autopatrocinados: 283

 

Participantes Ativos: 5.803 

Benefício Proporcional 

Diferido (BPD): 237

85Assistidos: 

6.408Total: 

*Não computados os valores registrados no disponível 


