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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

Conselho em Pauta
A 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo renda fixa, definido em 60% CDI+40% IMA-B; 
ocorrida no início de novembro, dia 6, em São Paulo, no b) manutenção do percentual de alocação para a parcela de 
escritório do SEBRAE Nacional, foi conduzida pelo presiden- Bolsa Ativa; 
te José Claudio dos Santos. c) Início de alocação em Fundos Imobiliários; 

A reunião tratou da aprovação da Política de Investi- d) Implementação da macroalocação por Perfil de Investi-
mentos que contempla a opção pelo Perfil de Investimentos. mento a partir de 1º de junho de 2013; e 
Veja o que foi deliberado: e) observação de Boas Práticas de Investimento (Guia 
a) manutenção do atual benchmark para o segmento de PREVIC, publicado em 2012). 

Satisfação dos Participantes com o Instituto é bastante elevada

Pesquisa de Satisfação

A primeira pesquisa de satisfação do SEBRAE PREVIDÊNCIA Participantes de uma entidade fechada de previdência 
foi realizada em julho e agosto deste ano, pela empresa Plus complementar. 
Interativa. A pesquisa teve como objetivo estratégico a A pesquisa apontou que 92,9% dos Participantes reco-
obtenção de subsídios necessários ao aprimoramento da mendariam o Plano SEBRAEPREV. As palavras relacionadas a 
gestão do Instituto, que permitam o incremento da eficiência tranquilidade, segurança, futuro, garantia e poupança 
da comunicação e do relacionamento com os Participantes responderam por 67,5% das citações espontâneas de 
do Plano SEBRAEPREV. sinônimo para o SEBRAE PREVIDÊNCIA. Consideradas as 

Os achados da pesquisa demonstram, de forma bem clara, citações individuais, Segurança é o principal sinônimo para o 
um elevado grau de satisfação dos Participantes em relação Instituto, mencionada por 26% dos Participantes. 
ao plano e ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, inclusive nas questões A pesquisa com todos os resultados será divulgada no 
específicas (Comunicação, Atendimento e Benefícios), que site   e na próxima edição do 
recebem usualmente avaliações mais rigorosas por parte dos SEBRAEPREV Notícias, em dezembro.

www.sebraeprev.com.br

Você já acessou o portal Planejar? O portal de educação 
financeira e previdenciária  do SEBRAE PREVIDÊNCIA tem 
ferramentas e conteúdo para você que deseja adquirir mais 
conhecimento nas áreas de finanças, previdência e qualidade 
de vida. No portal Planejar, além de notícias, você encontra: 
planilha orçamentária, teste para descobrir qual o seu perfil 
de investidor, cartilha de educação previdenciária, e cursos à 
distância de matemática financeira e educação financeira. 
Acesse www.planejar-sebraeprev.com.br 

http://www.sebraeprev.com.br
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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: 13,39 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 355 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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 de adesão

O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de outubro com empregados. 

Desses, são Participantes Ativos. 

Participantes
Autopatrocinados: 

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 

Assistidos: 

Total: 

276

229

84

6.350

Aposentadoria Normal: 

Aposentadoria por Invalidez: 

39 

1 

Benefícios
Pensão por Morte: 

Aposentadoria Antecipada: 

2 

42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 

. Em outubro, foram operações com valor médio de 

2.472 

R$ 33,4 milhões 119 R$ 14,3 mil.

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

Como economizar
1. 5.  

2. 

3. 

4.  

Não compre por impulso: Pague sempre à vista:

Poupe:

Compre após as datas comemorativas:

Viaje em baixa temporada:

por mais que tenha achado por mais que determinadas loja 
interessante o produto, avalie muito bem antes de comprar. digam o preço à vista pode ser parcelado em “n” parcelas, 
Muitas vezes, compramos coisas que passado uma, duas porém, tente negociar e pergunte quanto que pode fazer pelo 
semanas, já não conseguimos entender porque motivo adquiri- produto se você realmente pagar à vista.
mos aquilo. São mais 15 dicas esperando por você no portal Planejar. 

Acesse www.planejar-sebraeprev.com.br e fique por dentro de 
todas as outras.  se você tem preocupação com as suas finanças 

pessoais é imprescindível que se planeje para começar a criar o 
habito de poupar e investir pensando no futuro como algo 
muito próximo e que necessita de cuidado. Dicas financeiras  
também envolvem o ato de poupar.

 um exemplo 
simples que ilustra bem o que eu estou querendo dizer: não 
compre roupa de inverno no inverno, mas sim no verão. 
Compre roupa de verão no inverno, compre presentes bem 
antes do Natal ou Dias das Crianças e por aí vai...

na alta temporada, os preços 
sobem muito, dependendo do destino, em baixa temporada 
você pode conseguir descontos surpreendentes se comparados 
com a alta temporada. Acesse qualquer site de viagens e faça 
simulações e verifique quanto é possível economizar.

Já pensou em utilizar a pontuação dos cartões de crédito 
para comprar passagens ou produtos? Esta dica financeira é 
muito interessante.

Educação Financeira

O portal novo dará especial ênfase em usabilidade, interatividade, 
serviços e notícias, considerando os seguintes propósitos principais:

� facilitar o acesso à informação, definindo-se uma eficiente 
arquitetura de navegação para o portal
� facilitar e agilizar a atualização do portalSegundo a pesquisa de satisfação, os Participantes consideram o site 
� enriquecer o conteúdo e garantir integração com recursos de SEBRAEPREV o mais importante canal de comunicação com o Instituto. 
Internet já existentesSabendo disso e das melhorias necessárias, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
� dinamizar o portal e disponibilizar serviços.reestruturará todo o portal. 
Os Participantes são o nosso principal público e por isso precisa ser O novo portal terá mais informações sobre as regras do Plano 

ouvido. Participe da elaboração do novo site SEBRAEPREV. Mande a sua SEBRAEPREV por meio de notas e matérias comentadas por 
sugestão ou comentário sobre o atual site e o que você quer encontrar Conselheiros e Diretores da Entidade, além das galerias de fotos e vídeos 
no novo site para o e-mail: comunicacao@sebraeprev.com.br e atualizações frequentes. 

Sua opinião é muito importante para nós

Economize dinheiro seguindo dicas 
financeiras fáceis e práticas. 

Site do SEBRE PREVIDÊNCIA de cara nova


	Página 1
	Página 2

