
Entenda como o VRP é utilizado 
para calcular o valor da Contribuição Básica:

A Contribuição Básica de Participante é obrigatória, com contra -
partida do Patrocinador o Autopatrocinado assume a contrapartida
patronal. É paga mensalmente pelo Participante, cujo valor cor res -
ponde a um percentual inteiro variável entre 1% e 7% a ser apli cado
na parcela do respectivo Salário de Contribuição excedente a 15 VRP. 

Assim, o empregado que recebe salário de R$ 4.200, con tri -
buirá com R$ 101,46 (percentual de 7%).

Saiba mais:
n Salário de Contribuição: R$ 4.200
n 1 VRP: 194,82
n 15 VRP: R$ 2.922,30
n Valor excedente aos 15 VRP: R$ 4.200 – R$ 2.922,30 = R$ 1.277,70
n Percentual escolhido pelo Participante: 7%
n Acréscimo de 13/12 que corresponde à parcela relativa ao 13º salário. 
n Taxa de Carregamento: 4,5% 
n TC = 4,5% (na fórmula (1 – TC) = 0,955)
n Contribuição do Participante: R$ 101,46
n R$ 1.277,70 X {[(7% X (13/12)]/0,955} = R$ 101,46
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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.org.br

Não perca tempo. 
Participe! 

Acesse o Regulamento.

Em caso de dúvidas, 
entre em contato com 

a Assessoria de 
Comunicação do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA
pelo telefone 

(61) 3327-1226

Ser pai e obter o reconhecimento por
esse papel tão importante é, sem dúvida,
muito gratificante. Por isso, o SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA quer homenageá-lo comparti -
lhando o seu melhor momento como PAI.

Você que é Participante do Plano SE-
BRAEPREV ou empregado do Sistema SE-
BRAE, mande sua melhor foto com seus
filhos para o e-mail comunicacao@sebrae -
prev.org.br, até o dia 22/08. 

Durante o mês de agosto, todos conhe -
cerão o motivo da sua maior alegria em
nosso site www.sebraeprev.com.br. 

No entanto, nossa homenagem não
acaba por aqui. Além da foto publicada,
você pode fazer parte da história do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA, sabe como? Serão
escolhidas as cinco melhores fotos para
fazer parte da campanha de divulgação do
plano para dependentes. Isso mesmo, a
foto da sua família pode estampar a cam-

panha de comunicação do plano previ-
denciário destinado aos dependentes dos
empregados do Sistema SEBRAE. 

Observações:
n Será publicada no site apenas uma

foto de cada Participante
n É fundamental que a foto seja

recente e tenha boa resolução
n É obrigatório ter na imagem apenas

o pai com o(s) filho(s)
n Informar no e-mail: o nome do

Participante e dos filhos, com idade, e a
Patrocinadora.

n Os Participantes, ao enviarem as
fotos, autorizarão, desde já, a divulgação
de suas imagens no portal, em mídias
sociais do SEBRAE PREVIDÊNCIA, e em
todos meios de comunicação do
Instituto, inclusive na campanha do
plano para dependentes.

Você sabe o que é Valor de Referência Previdenciário?  O
VRP é uma referência ado tada pelo Plano SEBRAEPREV para
de terminar os valores mínimos de contri  buição. Após infor -
mação sobre o reajuste salarial concedido pelo Patro cinador
Fun dador, o VRP será corrigido, a partir de agos to, em 7,5%.
Isso significa que 1 VRP corresponderá ao valor de R$ 194,82. 

As Patrocinadoras já foram comuni ca das e orientadas a
aplicarem o novo valor do VRP para cálculo das con tri bui -
ções dos Participantes e de sua contrapartida. Com a
atualização do VRP, as contribuições mí nimas serão ajus -
tadas da seguinte forma:
n Contribuição Básica: R$ 22,10
n Contribuição Voluntária mensal: R$ 19,48
n Contribuição Voluntária esporádica: R$ 194,82
n Contribuição de Serviço Passado de Participante: R$ 21,11
n Contribuição de Serviço Passado adicional: R$ 194,82

Aos Participantes Autopatrocinados, aplica-se a mesma
regra para cálculo do novo valor de suas contribuições ao
Plano SEBRAEPREV. 

SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza homenagem 
em comemoração ao Dia dos Pais

Valor de Referência Previdenciário é reajustado
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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

PARTICIPANTES

Pensão por Morte 

3
Aposentadoria Antecipada

39
Aposentadoria Normal 

33
Aposentadoria por Invalidez

1

Você conhece o seu 
plano de previdência
complementar? 
Esta publicação é uma
oportunidade para você
aprender um pouco 
mais sobre o plano
SEBRAEPREV e suas
vantagens.

BENEFÍCIOS

FIQUE POR DENTRO

O Participante que se desliga da Patrocinadora e, nos termos do Regulamento do Plano SEBRAEPREV,
não pode ou não quer requerer o benefício, tem 4 opções para aproveitar o seu investimento no
Plano: Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido (BPD), Portabilidade ou Resgate. 

Esta edição traz um resumo sobre as
opções Resgate e Portabilidade

Resgate: é a opção que tem o Participante
desligado do Patrocinador de, mediante o
cancelamento de sua inscrição no Plano
SEBRAEPREV, receber, à vista ou em até 60
parcelas, os valores contidos na sua Conta de
Participante e na sua Conta de Serviço
Passado de Participante, acrescidos do retorno
dos investimentos. Os referidos valores serão
acrescidos, ainda, de 20% a 100% do Saldo
das Contas de Patrocinador e de Serviço
Passado de Patrocinador, dependendo do
tempo de vinculação ao Plano. É vedado o
Resgate de Recursos Portados de outro Plano,
exceto quando os mesmos tiverem sido
constituídos em Plano de Previdência
Complementar administrado por Entidade

Aberta de Previdência Complementar ou
Sociedade Seguradora. O Resgate não será
permitido caso o Participante esteja em gozo
de Benefício previsto no Regulamento do
Plano SEBRAEPREV. 
Portabilidade: é a opção que tem o
Participante desligado do Patrocinador de,
mediante o cancelamento de sua inscrição no
Plano SEBRAEPREV, transferir todos os
recursos do seu Saldo de Conta Total para
outro Plano de Benefícios (receptor)
administrado por uma Seguradora ou
Entidade (Aberta ou Fechada) de Previdência
Complementar. Para que o Participante possa
requerer esse Instituto, deverá ter no mínimo
60 dias de vinculação ao Plano SEBRAEPREV
e não estar em gozo de benefício. O exercício
da Portabilidade será efetuado em caráter
irrevogável e irretratável. 

Plano SEBRAEPREV
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INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 279 milhões

Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses

10,19%

EMPRÉSTIMOS

Implantado em novembro de
2009, foram concedidos 927
empréstimos, tota lizando 

R$ 8 MILHÕES. 

Em junho, foram 100 ope -
rações com valor médio de

R$ 8 MIL

Ao Investir os recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA busca
não só a rentabilidade da aplicação, mas também 
se gu rança e liquidez, com o objetivo de dar maior
tranquilidade ao futuro do Participante. 

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. 

86% de adesão 
O Sistema SEBRAE 

fechou o mês de junho
com 5.838 empregados. 

Participantes Ativos: 5.018
Autopatrocinados: 252

BPD: 133
Assistidos: 76

Total: 5.479 Participantes
do Plano SEBRAEPREV 

Dia 31 de julho é o último dia para o Participante
SEBRAEPREV alterar o percentual das contribuições Básica,
Voluntária ou de Serviço Passado. Vale lembrar que, ele -
vando o percentual da contribuição Básica, a Patro cinadora
aumentará a contrapartida na mesma proporção até o
limite de 7%. 

O participante também pode aproveitar o período de
alteração para aderir à contribuição Voluntária Mensal,
aumentando assim a sua reserva e garantindo uma apo -
sentadoria ainda mais tranquila. 

Acesse o site www.sebraeprev.com.br e não perca o
prazo. A equipe SEBRAE PREVIDÊNCIA está disponível para
informações adicionais. Contatos: (61) 3327-1226 ou
sebraeprev@sebraeprev.org.br

Prazo para alterar percentual de 
contribuição acaba dia 31 de julho


