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Não deixe de participar

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

Primeira pesquisa de satisfação do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA é iniciada 

Intensificar a melhoria da prestação dos serviços aos nossos Participantes é 
parte da missão do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Fazer isso a partir da visão e 
satisfação dos Participantes e dos Patrocinadores é um compromisso do 
Instituto que realizará a sua primeira pesquisa de satisfação, buscando  sempre 

a excelência dos seus serviços e valorizando a transparência e confiabilidade. 
Você poderá receber um e-mail contendo um link para responder ao 

questionário eletrônico, ou até mesmo um telefonema. A 
pesquisa será realizada pela empresa Plus Interativa, entre os 
dias 23 de julho e 12 de agosto. Os empregados do Sistema 
SEBRAE, que não são participantes, também serão abordados.
A pesquisa é importante por criar oportunidades para a 
melhoria contínua dos serviços do seu fundo de pensão. Sua 
opinião é fundamental, não deixe de participar!
O título do e-mail da pesquisa é “Pesquisa de Satisfação 
SEBRAEPREV”.

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 10,59 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 329 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. 

Participantes
Autopatrocinados: 

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 

Assistidos: 

Total: 

260

223

82

6.051

Aposentadoria Normal: 

Aposentadoria por Invalidez: 

37 

1 

Benefícios
Pensão por Morte: 

Aposentadoria Antecipada: 

2 

42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 

. Em junho, foram operações com valor médio de 

1.928

R$ 17,8 milhões 81 R$ 11 mil.
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Sua opinião é fundamental, 
não deixe de participar!

Fique atento!

Alteração de Percentual: prazo termina amanhã, dia 31
O período para alterar o percentual de contribuição termina amanhã (31). No site, em Acesse seu Plano, clique em Alteração de 
Percentual. Importante: antes de Avançar, clique em Simular. Saiba mais em: www.sebraeprev.com.br 
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1. Vivem abaixo de suas possibilidades
Viver abaixo das suas possibilidades é o que permitirá a 
você separar recursos para construir sua liberdade futura.

2. Alocam tempo, energia e dinheiro de forma eficiente, 
visando à construção de riqueza
O foco na geração de riqueza e renda passiva permitirá que 
a família desfrute de momentos agradáveis hoje e sempre – 
o que rompe com a cultura do imediatismo e do “deixar 
para pensar na solução depois”. O endividamento não é 
uma opção.

3. Acreditam que a liberdade é mais importante que o 
status 
O status e as cobranças sociais devem abrir espaço para a 
liberdade com responsabilidade. Construir um patrimônio 
que permita a você desfrutar dos momentos ao lado da 
família sem que isso se torne uma obrigação social;

4. Buscam e aproveitam oportunidades 
As oportunidades de investimento estão por toda parte, 
mas exigem um olhar mais apurado. Você tem olhado com 
bons olhos tudo isso?
5. Permitem que seus filhos lidem com a frustração e 
entendam seu valor
A frustração ensina o valor da paciência e da humildade. É 
importante lidar com os fracassos como parte da jornada, o 
que certamente elevará o aprendizado a outro nível.

Conheça cinco características das pessoas bem-sucedidas

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

 
 

Educação Financeira

O SEBRAE PREVIDÊNCIA pretende estreitar cada vez mais o relacionamento com os seus 
Participantes. Por isso, começou a enviar quinzenalmente notas sobre assuntos relacionados 
à Entidade e ao Plano SEBRAEPREV. 

Até o momento, foram produzidos dois conteúdos. O primeiro tratou do “Seu futuro e 
os investimentos SEBRAEPREV” e o segundo trouxe como título “Entendendo os planos 
de previdência BD e CD, o impacto de queda de juros e a sua contribuição previdenciá-
ria”.Queremos saber a sua opinião sobre essas notas. Os temas abordados até o momen-
to são de seu interesse?  A frequência do envio é adequada? 

Os 20 primeiros Participantes que responderem às perguntas acima ganharão uma 
bolsa do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Não é sorteio. Se a sua resposta chegar entre as 20 
primeiras, a bolsa é sua. 

Participe! Mande sua resposta para comunicacao@sebraeprev.com.br.

Esta bolsa pode ser sua!

Comunicação e Relacionamento

Quer saber mais sobre cada característica? Acesse o portal 
Planejar (www.planejar-sebraeprev.com.br) e leia mais em 

“Características de pessoas bem-sucedidas”. 


