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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

Planeje-se para usufruir do benefício 
fiscal na declaração do IR

Participantes do Plano SEBRAPREV podem usufruir 
do benefício fiscal que possibilita a redução do valor 
do imposto de renda a ser pago ou mesmo o 
aumento de sua restituição.

Quer saber como? 
Vamos às explicações. É sempre bom tirar proveito das 

deduções permitidas por lei para amenizar um pouco a mordida do 
leão. Entre as deduções permitidas, estão as despesas com planos de 
Previdência Privada, limitadas a 12% dos rendimentos tributáveis.

De acordo com a Instrução Normativa SRF nº 588/2005, as 
contribuições para entidades de previdência complementar 
podem gerar, a cada ano, dedução limitada a 12% da renda 
tributável no Imposto de Renda, independentemente do 
número de planos. 

Fique atento aos procedimentos e prazos 
Então, que tal iniciar seu planejamento tributário? Se você 

ainda não o fez, aproveite os últimos meses do ano para realizar 
uma contribuição esporádica.

Caso a soma das contribuições seja menor do que os 12% 
permitidos, você poderá realizar o pagamento de uma 
contribuição esporádica na sua conta do Plano SEBRAEPREV. O 
cálculo é simples, basta somar a sua renda tributável no 
exercício de 2012 e calcular o percentual de 12% sobre ela. 
Depois, some as contribuições feitas ao Plano, neste exercício, e 
compare. 

O Simulador de Benefício Fiscal está disponível para a 
realização do cálculo e para a solicitação do aporte desejado no 
site www.sebraeprev.com.br.

Você tem até o dia 20 de dezembro para acessar o 
simulador e enviar a solicitação. O boleto será encaminhado por 
e-mail e poderá ser pago até o dia 27 de dezembro. 

Para homenagear as crianças, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou o Concurso Cultural que teve  como objetivo ressaltar a importância 
da educação financeira e previdenciária entre os pequenos. Cofres e livros sobre educação financeira foram os prêmios dessa edição. A 
matéria completa sobre o resultado do concurso está no portal Planejar. Acesse o link: http://planejar-sebraeprev.com.br/concurso-
dia-das-criancas-vote-aqui-2/

Participantes do Plano SEBRAEPREV aprovam Concurso Dia das Crianças 

Pietra Broch, 10 anos, filha da Participante 
Rosimeire Broch (SEBRAE/SP), levou o 1º 
lugar “Minha mãe falou que o prêmio 
marca o início da realização do meu sonho 
de ser Bióloga Marinha ou Oceanógrafa!”.

O participante Rogério de Campos Souza 

(SEBRAE/PR) e a Gestora do Plano 

SEBRAEPREV, Renata Fonseca.  

"Achei a iniciativa do concurso muito valiosa, 
uma forma lúdica de ensinar nossos filhos 
sobre o que é previdência e algumas formas 
de prevenção, de poupar recursos financeiros 
e planejar o futuro. Parabéns aos 
organizadores e obrigado pela 
oportunidade,” disse Rogério, pai de Ana 
Paula Carvalho (foto), de 10 anos, segunda 
colocada no concurso.
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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

Rentabilidade das cotas nos últimos doze meses: 14,27 % 

Volume da Carteira de Investimentos: R$ 348,2 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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Investimentos

91%  de adesão

O Sistema SEBRAE fechou o 

mês de outubro com empregados. 6.318 

Desses, são Participantes Ativos. 5.735 

Participantes
Autopatrocinados: 268

BPD: Benefício Proporcional Diferido: 227

Assistidos: 84

Total: 6.314

Aposentadoria Normal: 39 

Aposentadoria por Invalidez: 1 

Benefícios
Pensão por Morte: 2 

Aposentadoria Antecipada: 42 

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos  empréstimos, totalizando 2.353 

. Em setembro, foram operações com valor médio de R$ 31,7 milhões 284 R$ 19,7 mil.
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de agosto).

O Plano SEBRAEPREV e a modalidade Contribuição Definida
O que o seu Plano de previdência complementar tem a ver com a 
modalidade do tipo Contribuição Definida? Tudo. A modalidade do Plano 
SEBRAEPREV é do tipo CD, ou seja, Contribuição Definida. Os planos 
CD são de poupança individual, formados por contribuições definidas 
previamente e depositadas pelo Participante e pelo Patrocinador. 

O valor que o Participante irá receber na época de sua aposentado-
ria dependerá diretamente dos montantes acumulados e da rentabilida-
de obtida nas aplicações financeiras. Na modalidade CD, a contribuição é 
estabelecida, porém, o valor do benefício não é determinado no ato da 
adesão ao plano.

Todas as contribuições recolhidas ao Plano SEBRAEPREV por 
Participantes e Patrocinadores são convertidas em uma quantidade de 
cotas* que representa a reserva financeira que será o suporte para o 
pagamento do benefício. Cada benefício mensal também representa uma 
quantidade de cotas, ou seja, mensalmente a quantidade de cotas é 
reduzida até o esgotamento da reserva financeira utilizada para o 
pagamento do benefício. 

Para melhor ilustrar, vamos destacar duas opções para 
recebimento previstas no Regulamento vigente do Plano:

  Primeira: Receber a reserva acumulada, mensalmente, por um 
número definido de parcelas, até que todo o recurso seja consumido. 
Essa opção consiste em distribuir o saldo acumulado por um período 
escolhido pelo Participante. Esse recebimento, em número constante de 
cotas, pode ser por um período de no mínimo 5 anos e no máximo 20 
anos.

Segunda: Receber um percentual da reserva acumulada, men-
salmente, até total extinção dela. Nessa opção, a forma de recebimento 
consiste em uma renda mensal em valor obtido por meio da aplicação de 
um percentual sobre o saldo acumulado. O Participante pode optar, 
anualmente, por um percentual entre 0,5% e 2% sobre a reserva. 

Um questionamento muito frequente dos Participantes que estão 
próximos a requerer o benefício de Aposentadoria é a forma de 
recebimento. Quanto vou receber por mês e por quanto tempo? É 

importante ressaltar que esse questionamento deve ser feito ao longo 
do período de contribuição porque isso demonstra o interesse do 
Participante em relação ao seu plano e ao seu futuro. 

No caso da segunda opção mencionada acima, a escolha do 
percentual do saldo inferior, igual ou superior à rentabilidade obtida nas 
aplicações financeiras irá determinar a velocidade na qual a reserva 
acumulada irá acabar. A reserva é atualizada pela multiplicação do saldo 
em cotas do Participante pelo valor diário da cota. A única forma de 
aumentar a quantidade de cotas da reserva é por meio da realização de 
contribuições. 

Na modalidade CD não há concessão de benefício sob a forma de 
renda vitalícia e não há mutualismo. Cada Participante possui uma conta 
previdenciária individual. É importante que o Participante entenda que o 
saldo de sua conta previdenciária é formado em quantitativo de cotas e 
que este saldo, em quantidade de cotas é crescente no período 
contributivo e decrescente quando do recebimento dos benefícios. 

Conforme a forma de recebimento do benefício, é possível saber 
com exatidão  quando a reserva acabará, como por exemplo na Renda 
por Prazo de 20 anos. Já no caso da renda em percentual do saldo, 
estimar o fim da reserva dependerá de alguns fatores: percentual de 
recebimento, rentabilidade, saldo da reserva. 

Então, como obter uma estimativa de término do benefício? Hoje, os 
técnicos do SEBRAE PREVIDÊNCIA realizam esse cálculo, mas o 
objetivo da Entidade é facilitar cada vez mais o entendimento das 
informações relacionadas ao Plano SEBRAEPREV. Isso será possível com 
o Simulador de Benefício de Assistido. 

O diretor de Seguridade Nilton Cesar fala sobre a ferramenta que 
será disponibilizada em 2013: “O simulador apresentará uma estimativa 
de prazo para o fim do benefício conforme o percentual escolhido pelo 
Participante. O simulador que está em desenvolvimento será uma 
ferramenta útil para o Participante melhor compreender como funciona 
o seu plano de previdência, bem como contribuirá para o seu 
planejamento financeiro e previdenciário”.

 *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.

Fique por dentro do Plano SEBRAEPREV

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 

Portal Planejar
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