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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

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira 
de Investimentos 

R$ 277 milhões

Rentabilidade da COTA
nos últimos 12 meses

9,59%

Ao Investir os recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA busca não só a rentabilidade da aplicação, mas também segurança
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 atua lizados de acordo com a rentabilidade líquida obtida nas
aplicações financeiras. 

Evolução da Carteira de Investimentos

2010 2011

PARTICIPANTES

87% de adesão 
O Sistema SEBRAE fechou o mês
com 5.762 empregados. Desses,
5.001 são participantes ATIVOS.

Ativos: 

5001
Autopatrocinados: 

246
BPD: Benefício 

Proporcional Diferido: 
133

Assistidos: 
75

Pensão por Morte 

3
Aposentadoria Antecipada

39
Aposentadoria Normal 

32
Aposentadoria por Invalidez

1

BENEFÍCIOS
Dia 31 de julho é o último dia para o Participante

SEBRAEPREV alterar o percentual das contribuições Bá -
sica, Voluntária ou de Serviço Passado. Vale lembrar que,
elevando o percentual da contribuição Básica, a Patroci-
nadora 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, au-
mentando assim a sua reserva e garantindo uma aposen-
tadoria 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 termina em julho

Total: 5.455 participantes do Plano SEBRAEPREV



INFORME

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

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.

FIQUE POR DENTRO

Autopatrocínio:
é a opção de permanecer no 
Plano SEBRAEPREV após o 
desligamento da Patrocinadora. 
O Participante continua com as 
suas contribuições individuais e 
assume aquelas realizadas 
pelo SEBRAE. Caso tenha Serviço
Passado Faltante, a Patrocinadora
Fundadora  continua contribuindo
proporcionalmente de acordo com as
contribuições feitas pelo Participante. 
A opção pelo Autopatrocínio não impede
posterior opção pelo BPD, Resgate ou
Portabilidade.

BPD: 
é a opção que faculta ao 
Participante receber em tempo futuro 
o benefício de Aposentadoria Normal
proporcional ao Saldo de Conta Total 
do Participante. 
A opção é permitida àqueles 
que tenham no mínimo 6 meses 
de vinculação ao Plano 
SEBRAEPREV, observadas ainda 
as condições estabelecidas 
no Regulamento. 
A escolha pelo BPD não impede
posterior opção pelo Resgate ou
Portabilidade.
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EMPRÉSTIMOS

Qual a taxa de juros?

Modalidade pós-fixada*

Prazo máximo de 
60 meses e taxa de juros

de 1% + IPCA.

Modalidade pré-fixada
disponível na 2ª quinzena de maio/11

Prazo máximo de 
36 meses e taxa de juros

de 1,5%.

* A prestação mensal 
será calculada pela Tabela Price

acrescida da Variação 
do IPCA/IBGE de 

2 (dois) meses anteriores 
ao vencimento 
da prestação.

Após finalização, procure o Representante da sua Patrocinadora para liberação da
proposta e impressão do contrato. O crédito estará disponível em até 5 dias úteis. 

Assistidos: Imprimir o contrato, reconhecer firma e encaminhar ao SEBRAE PREVI -
DÊNCIA. O crédito será realizado em até 5 dias úteis contados do recebimento do Termo
de Contratação de Empréstimo. 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 827 empréstimos, totalizando
R$ 7 MILHÕES. Em maio, foram 111 operações com valor médio de R$ 10 MIL.

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 Autopatrocínio e BPD:

Como fazer o empréstimo online:


