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O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

FIQUE ATENTO PARA NÃO PERDER O PRAZO!Perfil de Investimentos

Para os atuais Participantes e Assistidos, a opção inicial por um dos perfis de investimentos poderá ser feita no 
período de 01 a 30 de junho de 2013. Para os futuros Participantes, a opção pelo perfil de investimentos 
ocorrerá no momento do seu ingresso no Plano SEBRAEPREV.

A OPÇÃO POR UM DOS PERFIS É OBRIGATÓRIA?

     Como tem sido divulgado,  a opção por um perfil  não é 
obrigatória, mas é preciso estar atento à seguinte situação: até 
o momento da implementação dos Perfis de Investimentos os 
recursos do Plano SEBRAEPREV ficarão alocados no Perfil 
SEBRAEPREV (Moderado).

   Na hipótese de o Participante ou Assistido deixar de 
exercer, inicialmente, a opção, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
estará automaticamente autorizado a alocar os recursos na 
carteira de investimento com Perfil Conservador. 
Portanto, caso não faça sua opção, no referido período, os seus 
recursos pessoais migrarão para o Perfil Conservador.

Importante: ainda de acordo com o Regulamento do Plano 
SEBRAEPREV, aos Assistidos (aposentados ou pensionistas) é 
vedada a opção Perfil Arrojado.

O QUE DEVO FAZER PARA FORMALIZAR A MINHA OPÇÃO?

   Para formalizar a sua opção, é necessário preencher e 
assinar o Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos e 
encaminhá-lo ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para acessar o 
Termo de Opção, será necessário digitar sua senha de acesso 
à área restrita do site www.sebraeprev.com.br.

Importante: O Termo de Opção pelo Perfil de 
Investimentos poderá ser entregue ao Gestor do Plano 
SEBRAEPREV em sua Patrocinadora. Será obrigatório o 
reconhecimento de firma da assinatura que constar 
do Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos.

Para que sua opção seja válida e efetivada, é necessário que o 
Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos seja protocolado 
no SEBRAE PREVIDÊNCIA até 10 de julho de 2013. 
PORTANTO, NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA.

Para ter acesso a todas as informações sobre os perfis de investimentos, acesse: www.sebraeprev.com.br.

     Foi inaugurado neste mês o Espaço do Participante. Um 
espaço pensado e preparado pela área de atendimento do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA exclusivamente para atender aos 
participantes e assistidos do plano SEBRAEPREV de forma 
mais personalizada. 

O atendimento conta com  profissionais treinados e 
altamente qualificados que desempenham suas  funções com 
qualidade e eficiência, proporcionando segurança e conforto  
aos participantes.

Já tem gente usufruindo desse novo espaço.  O participante 
Reginaldo Barroso Rezende, empregado do SEBRAE Nacional, 
procurou  o SEBRAE PREVIDÊNCIA para tirar algumas 
dúvidas sobre o seu plano. 

Reginaldo  aprovou as novas instalações e o atendimento 
realizado pela equipe de Seguridade. “O espaço ficou fantástico 
e muito acolhedor. Estamos falando do nosso futuro, de um 
investimento que estamos fazendo para usufruir com o nossa 
família, com os nossos netos.  A possibilidade de uma conversa 
pessoal dá mais segurança e fico sabendo que o meu 
investimento está sendo bem cuidado”, disse Barroso. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
E DIFERENCIADO

Mais Participantes 

Diretoria da Entidade recebe Luiz Barretto, presidente do 
SEBRAE, e demais participantes do plano e empregados 
do SEBRAE/NA

Participante Reginaldo Barroso Rezende, empregado do SEBRAE 
Nacional e a analista de Seguridade, Luciana Ribeiro
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Contato
Acesse o site para obter  mais informações do Relatório Gerencial.www.sebraeprev.com.br 
Dúvidas ou sugestões? O que você procura no site? 
Queremos saber sua opinião: comunicacao@sebraeprev.com.br
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Ativos: 5.870

Autopatrocinados: 299

BPD - Benefício Proporcional Diferido: 242

Assistidos: 88

Total: 6.499 

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Pensão por Morte: 3

Aposentadoria Antecipada: 43

Aposentadoria Normal: 41

Aposentadoria por Invalidez: 1

INVESTIMENTOS

Volume da Carteira de 

Investimentos: 380 milhões

Rentabilidade das cotas nos 

últimos 12 meses: 8,52% 
abril/2013

 Controlar o consumo 

imediato e investir numa renda 

para daqui alguns anos são 

premissas para quem deseja 

uma vida financeira saudável. O 

mês de junho deste ano será 

diferente para os Participantes 

do P lano SEBRAEPREV.     

Duas importantes ações 

acontecerão simultaneamente: 

a opção por um dos perfis de investimentos e a alteração de 

percentual de contribuições. 

De acordo com o regulamento do Plano SEBRAEPREV, nos 

meses de junho e julho, os Participantes têm a oportunidade 

de  reavaliar seus percentuais de contribuição  e os Assistidos 

podem rever o percentual de recebimento de seus benefícios. 

A Contribuição Básica 

corresponde a um percentual 

inteiro entre 1% (um por 

cento) e 7% (sete por  cento), a 

ser aplicado na parcela do 

r e s p e c t i v o  S a l á r i o  d e   

Contribuição excedente a 15 

VRP (R$ 2.922,30) - Valor de  

Referência Previdenciário 

(VRP)  adotado pelo Plano  pelo Plano no valor atual de      

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.

Contribuir com  um pouco mais pode fazer muita diferença no momento da aposentadoria

HORA DE REVER OS PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÕES 

Como fazer

A alteração é fácil e rápida. Basta acessar a área restrita do site, em 
Acesse seu Plano.  O Participante tem a opção de utilizar o Simulador 
de Benefício para visualizar como ficará a sua contribuição mensal. Na 
mesma área, encontra-se a opção Alteração de Percentual para devido 
preenchimento do termo. 

Ativos e Autopatrocinados: O Participante Ativo deve entregar 1 
(uma) via assinada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio ao 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da Patrocinadora.

O Participante Autopatrocinado precisa encaminhar 1(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: Os Assistidos também podem alterar o percentual de 
recebimento do benefício. 

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


