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CONSELHO EM PAUTA

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

Comissões apresentam suas análises

O conselheiro José Paulo Cunha - SEBRAE/SP (Comis-
são de Investimentos) afirmou que a Política de Investi-
mentos da Entidade está adequada diante dos atuais cená-
rios e que por enquanto não há necessidade de alteração. 
Sobre a rentabilidade do plano, explicou que não se deve 
ter uma visão imediata de retorno financeiro e sim no 
médio e longo prazos. 

A coordenadora da Comissão de Comunicação e 
Marketing, Clarice Veras, (SEBRAE/Nacional) detalhou o 
trabalho que está sendo realizado juntamente com a 
diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Foi acordado que a 
Entidade deverá encaminhar e-mail aos Participantes com 
pequenas notas sobre o Plano SEBRAEPREV e sobre o 
próprio Instituto, quinzenalmente, como forma de aprimo-
rar a comunicação e contribuir para a educação financeira e 
previdenciária dos participantes. A respeito da análise do 
Plano de Comunicação, a comissão sugeriu a criação de um 
canal para os não participantes, bem como a mensuração 
dos resultados. 

A Comissão de Planejamento e Orçamento, coordena-
da pelo conselheiro Manoel Alexandre, informou que está 
desenvolvendo, junto com a Diretoria Executiva, uma 
revisão dos objetivos estratégicos, metas e indicadores, a 
qual será apresentada na próxima reunião do Conselho. 

O Conselho Fiscal emitiu o Relatório de Controles 

Internos do 2º semestre de 2011 onde constam as conclu-

sões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da 

gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios 

às normas em vigor e à política de investimentos, a aderên-

cia das premissas e hipóteses atuariais e a execução 

orçamentária.
 Foram analisadas, também, as ações administrativas 

previstas no Plano de Acompanhamento do Custeio Adminis-
trativo 2011-2014. A Reprogramação Orçamentária, bem 
como o acompanhamento da sua execução no primeiro 
trimestre de 2012, explicitando a redução das despesas no 
período, também foi motivo de análise pelo Colegiado.

uSaiba mais em: www.sebraeprev.com.br 

Alteração de percentual: último mês para alterar 
O período para alterar o percentual de contribuição termina no dia 31 de julho. 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 

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Acompanhe mais ações do 
seu fundo de pensão 
uRelacionamento e Comunicação: 
O Facebook tem quase 1600 “amigos”, 2 palestras de educação 
financeira e previdenciária foram realizadas, 152 atendimentos 
individuais nas Patrocinadoras (SEBRAE Nacional, SEBRAE AL, 
PB, SP e BA), além dos informativos eletrônico e impresso.

u

u

Investimentos

Seguridade:

A rentabilidade acumulada da cota até maio de 2012 foi de 6,09%, 
o que representa uma rentabilidade de 10,74% nos últimos 12 
meses. O patrimônio cresceu, no mesmo período, 18,05%. 

 
Como principais projetos da área estão a implementação de 
uma central de atendimento e a realização de uma pesquisa de 
satisfação e de perfil de investimentos. 
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Se você chega ao fim do mês e não sabe ao certo quanto gastou, uma dica 
é documentar suas receitas e despesas, o que te ajuda a ter mais disciplina e 
uma visão geral de como seu salário é distribuído.

No portal Planejar está disponível uma planilha para que você controle 
seus gastos e investimentos, de uma forma simples, rápida e eficaz.

Acesse:  portal Planejar (www.planejar-sebraeprev.com.br) > Finanças > 
Planilha Orçamentária

O Valor de Referência Previdenciário é uma referência 
adotada pelo Plano SEBRAEPREV para determinar os valores 
mínimos de contribuição. Após informação sobre o reajuste 
salarial concedido pelo Patrocinador Fundador, o VRP será 
corrigido, a partir de julho, em 6%. Isso significa que 1 VRP 
corresponderá ao valor de R$ 206,51. 

As Patrocinadoras já foram comunicadas e orientadas a 
aplicarem o novo valor do VRP para cálculo das contribuições 
dos Participantes e de sua contrapartida. Com a atualização do 
VRP, as contribuições mínimas serão ajustadas da seguinte forma: 

R$ 23,18
R$ 20,65

R$ 206,51 
R$ 22,37 

R$ 206,51

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

u
u
u
u
u

Contribuição Básica mínima: 
Contribuição Voluntária mensal: 
Contribuição Voluntária esporádica: 
Contribuição de Serviço Passado de Participante: 
Contribuição de Serviço Passado adicional: 

A Contribuição Básica de Participante é obrigatória, com 
contrapartida do Patrocinador (o Autopatrocinado assume a 
contrapartida patronal). É paga mensalmente pelo Participante, 
cujo valor corresponde a um percentual inteiro variável entre 
1% e 7% a ser aplicado na parcela do respectivo Salário de 
Contribuição excedente a 15 VRP (R$ 3.097,65). 

  (percentual de 7%). 
Veja:

Assim, o empregado que recebe salário de R$ 4.200, 
contribuirá com R$ 86,63

Acesse agora mesmo a Planilha Orçamentária e organize a sua vida financeira 

VRP é reajustado: o que muda
na sua contribuição?

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

 
 

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 10,74 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 327 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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2,04483592 

2,05134048 
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2,06676232 
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Mês Rent. Mês Rent. Acum. Valor Cota

Investimentos

89,5% 

6.122 

5.479 

 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

199

82

6.020

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 maio, foram operações com valor médio de 

1.874

R$ 17 milhões 98 R$ 10 mil.

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

PORTAL PLANEJAR 

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

Para o cálculo foi levado em consideração o acréscimo de 
13/12 correspondente à parcela relativa ao décimo terceiro 
salário e a taxa de carregamento de 3,5%.

u
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Salário de Contribuição: 
1 VRP:  
15 VRP: 
Valor excedente aos 15 VRP: 

R$ 4.200 
 R$ 206,51

R$ 3.097,65 
R$ 4.200 

– R$ 3.097 

R$ 1.102,35– 

O Plano SEBRAEPREV ultrapassou os 6 mil Participantes!


