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Plano SEBRAEPREV: acompanhamento dos investimentos

VOCÊ SABE COMO ESTÃO OS INVESTIMENTOS DO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA? 

No Plano SEBRAEPREV, o valor da Poupança Previdenciária 
de cada Participante, que define o valor e o tempo de seu 
benefício, depende exclusivamente dos seguintes fatores:

 valor das contribuições vertidas pelos Participantes 
e Patrocinadoras,

 tempo de acumulação e
 rentabilidade auferida pelo Plano.

a)

b)
c)

Desde o início efetivo do Plano SEBRAEPREV, em 
dezembro/2004, até abril/2012 a quota do Plano acumula 
ganho de 127,26%, equivalente a:

taxa média mensal de 0,94%
taxa média anual de 11,85%
ganho real anual (acima da inflação) de 6,37% ao ano.

Observando-se apenas o primeiro quadrimestre de 2012: 
verifica-se rentabilidade de 5,98%, bem superior a inflação 
de 1,87% do período.

Atualmente verifica-se no Mercado de Capitais (Bolsa) 
forte volatilidade em decorrência da desconfiança quanto a 
capacidade de recuperação da Europa no curto prazo, 
enquanto o Mercado Financeiro convive com a incerteza 
quanto a manutenção no médio e longo prazo da queda dos 
juros e do controle da inflação.

Mesmo com resultados obtidos é preocupação constan-
te da Governança do SEBRAE PREVIDÊNCIA (Conselhos, 
Comissão de Investimentos e Diretoria) o monitoramento 
dos cenários e da evolução do patrimônio do Plano 
SEBRAEPREV, buscando agir sempre com responsabilidade 
e assertividade para a manutenção da rentabilidade e 
segurança dos recursos dos Participantes.

§ 
§ 
§ 

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

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 11,64 % 

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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O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de abril com empregados. 

Desses, são 

Participantes Ativos. 

Participantes

Autopatrocinados: 

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 

Assistidos: 

Total: 

258

200

82

5.990

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 abril, foram operações com valor médio de 

1.749

R$ 16 milhões 91 R$ 11 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site. (Base de abril)

Em 2012 - até abril

5,98% 1,87%

De janeiro/2005 a abril/2012

127,26%

44,54%
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Entre os dias 1º de junho a 31 de julho, os Participantes Ativos 
e Autopatrocinados poderão alterar o percentual das contribui-
ções Básica, Voluntária Mensal e de Serviço Passado, conforme 
estabelecido no Regulamento do Plano SEBRAEPREV. 

A Contribuição Básica corresponde a um percentual inteiro-
entre 1% (um por cento) e 7% (sete por cento), a ser aplicado na 
parcela do respectivo Salário de Contribuição excedente a 15 
VRP (R$ 2.922,30). O Valor de Referência Previdenciário é uma 
referência adotada pelo Plano para determinação de valores 
mínimos de contribuição. Valor atual de 1VRP: R$ 194,82.

Já a Contribuição Voluntária Mensal é de caráter facultativo, sem 
contrapartida da Patrocinadora. Pode ser esporádica, não sujeita a 
limite máximo e com valor mínimo de 1 VRP; e mensal, com valores 
mínimo e máximo de 1% e 30% do Salário de Contribuição.

Nilton Cesar, diretor de Seguridade, alerta sobre a importân-
cia de acompanhar a evolução da reserva previdenciária. “Muitos 
Participantes não acompanham o seu saldo de contas. Ter esse 
controle é muito fácil, basta acessar o site, entrar em Acesse seu 
Plano e clicar em Extrato”, explica. 

O Participante também tem disponível o Simulador de 
Benefício. Essa ferramenta deve ser utilizada pelo menos uma vez 
por ano. Esse acompanhamento permite a realização de contri-
buições cada vez mais eficientes por apresentar uma estimativa 
de valores de benefício. Além disso, o simulador serve para 
visualizar como ficará a sua contribuição mensal.  

É fundamental a utilização do simulador. “Caso o valor do 
benefício não esteja adequado às expectativas do Participante, ele 
pode realizar contribuições esporádicas e, se for o caso, aumentar 
o seu percentual de contribuição”, explica Nilton Cesar. 

Os participantes também podem aproveitar o período de 
alteração para aderir a contribuições voluntárias mensais, 
aumentando assim a sua reserva e garantindo uma aposentado-
ria ainda mais tranquila. 

Sua contribuição é eficiente? Descubra aqui

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

 
 

ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL: NÃO PERCA O PRAZO 

Período para alterar percentual começa no dia 1º junho e vai até o dia 31 de julho 

Os Assistidos do Plano SEBRAEPREV podem alterar o percentual de recebi-

mento do benefício. O prazo é o mesmo: durante os meses de junho e julho de 

cada exercício. A opção pelo percentual pode variar de 0,5% (meio por cento) a 

2% (dois por cento). Não havendo manifestação no prazo estabelecido, será 

mantido, para o período seguinte, o mesmo percentual anteriormente escolhido. 

Os Assistidos receberão uma correspondência com informações detalhadas, 

além do formulário Participante Assistido/Alteração do Percentual de 

Recebimento. Uma via do termo deve ser encaminhada ao SEBRAE PREVIDÊN-

CIA, com firma reconhecida, até o dia 31 de julho.  

Importante: aproveite o período e tenha uma contribui-

ção cada vez mais eficiente. No site do SEBRAEPREV, em 

“Acesse seu Plano”, clique em “Alteração de percentual”. 

Primeiro faça a simulação.1.

Já escolheu seu percentual? Então pode avançar.2.

O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assinada 
ao gestor do Plano SEBRAEPREV de sua Unidade, cujo envio ao 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da 
Patrocinadora.

O Autopatrocinado precisa encaminhar uma via assinada 
ao SEBRAE PREVIDÊNCIA para validação das informações.

Obs: o percentual de contribuição só será alterado após o 
recebimento do termo no SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Assistidos 
Alteração de Percentual de Recebimento

Antes de                   , clique em
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